
>> นิตยสาร สสวท.  36
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รอบรู้วิทย์

ทำอย่างไรถึงจะเก่งฟิสิกส์
ฟิสิกส์…วิชามหาโหด
เมือ่ เอย่ ถงึ คำ วา่ “ฟสิกิส”์  ความ รูส้กึ ที ่เกดิ ขึน้ กบั แตล่ะ  

คน จะ แตก ต่าง กัน  คน ทั่วไป จะ ค่อน ข้าง ขยาด กับ คำ นี้ เพราะ 
ฟัง ดู  เข้าใจ ยาก คน ที่ เรียน ฟิสิกส์ ได้ ต้อง เก่ง มากและออก แนว  
สติ เฟื่อง  บาง คน อาจ คิด ว่า ฟัง ดู ขลัง ดี  ถ้า รู้ ฟิสิกส์ เหมือน จะ มี  
เครือ่งราง ปอ้งกนั ตนเอง บาง คน อาจ จะ ฟงั แลว้ เสยีว ไส ้ เพราะ 
ได ้เกรด F ใน วชิา ฟสิกิส์ มา แลว้ จน เปน็ ปมดอ้ย ฝงัใจ มี นอ้ย คน 
นัก ที่ จะ เข้า ใจ ธรรมชาติ ที่แท้ จริง ของ ฟิสิกส์ 

“ทำ อยา่งไร ถงึ จะ เกง่ ฟสิกิส”์ เปน็ คำถามทีเ่หมอืน ไมม่ ี
คำ ตอบ  ถ้า ตอบ แบบ ติดตลก คง เป็น ว่า “ต้อง ไป เกิด ใหม่”  

แลว้ เรา จะ แนใ่จ ได ้อยา่งไร วา่ เกดิ ใหม ่แลว้ จะ เกง่ ฟสิกิส ์
ถ้า ถาม คน ที่ เรียน ฟิสิกส์ เกือบ ร้อย ละ 100 ทั่ว ประเทศ ว่า 
“ฟสิกิส ์คอื อะไร”  คงจะ ได ้คำ ตอบ คลา้ย กนั วา่ “ฟสิกิส ์คอื การ 
ศึกษา ปรากฏการณ์ ทาง ธรรมชาติ” สิ่ง นี้ เป็น หลัก ฐาน ที่ เด่น 
ชัด ว่า ประเทศ เรา สอน ให้ ท่องจำ มากกว่า เข้าใจ อย่าง แท้จริง 
ความ หมาย ที่ ให้ มา นี้ น่า จะ เป็น นิยาม ของ วิชา วิทยาศาสตร์ 
มากกว่า 

น่า แปลก ใจ ว่า คน ที่ เรียน ฟิสิกส์ ส่วน ใหญ่ ยัง ไม่รู้ ว่า 
ฟิสิกส์ คือ อะไร มี แนวคิด แตก ต่าง จาก วิทยาศาสตร์ แขนง อื่น 
อย่างไร ประเด็น นี้ จึง เป็น จุด เริ่ม ต้น ที่ สำคัญ ก่อน ที่ เรา จะ เก่ง 
ฟิสิกส์ ได้

ฟิสิกส์คืออะไร
หลัก ปรัชญา ของ วิชา วิทยาศาสตร์คือ ความ ต้องการ 

เข้าใจ และ อธิบาย ธรรมชาติ ของ สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น รอบ ตัว เรา รวม 
ถึงว่า มนุษย์ คือ อะไร มี ความ คิด และ ตัว ตน ขึ้น มา ได้ อย่างไร  
ฟสิกิส ์เปน็ หนึง่ ใน วธิ ีการ ที ่จะ นำ ไป สู ่ความ เขา้ใจ นัน้ ซึง่ ม ีเครือ่ง 
มือ หลัก คือ แนวคิด ความ สัมพันธ์ กฎ  และ ทฤษฎี พื้น ฐาน ที่ ใช้  
หลัก ทาง คณิตศาสตร์ เข้า มา ช่วย ใน การ อธิบาย ปรากฏการณ์  
ต่าง ๆ 

หวัใจ ทีแ่ท ้จรงิ ของ ฟสิกิส ์คอื ความ  
พยายาม ใน การ หา และ อธิบาย ความ  
สัมพันธ์ ของ ปริมาณ ต่าง ๆ ด้วย สมการ  
ทาง คณิตศาสตร์ และ พยายาม สร้าง กฎ  
และ ทฤษฎี ต่างๆ  เพื่อ อธิบาย ความ 
สัมพันธ์ นั้น นัก ฟิสิกส์ จึง มี ความ หลงใหล  
ใน สมการ ตา่ง ๆ   เชน่  สมการ ขอ งแอลเบริต์ 
ไอ น์ส ไตน์ที่ เรา รู้จัก กัน ดี ซึ่ง เป็น ความ 
สัมพันธ์ ของ มวล และ พลังงาน ใน รูป ของ 
E = mc2

รูปที่ 1 
นัก ฟิสิกส์ หลงใหล ใน สูตร 
และ สมการ เช่น สมการ 
ขอ งแอลเบิร์ต ไอน์ ส ไตน์

เรา จะ เหน็ ได้ วา่ ฟสิกิส ์ม ีความ เปน็ ปรชัญา รวม กบั ความ 
ซับ ซ้อน ทาง คณิตศาสตร์ จน ยาก ที่ จะ จำแนก ออก จาก กัน ได้ 
ชดัเจน  ซ่ึง เปน็ สาเหตุ ให ้ฟิสิกส์ เปน็ วชิา ที ่ม ีความ ยาก ทาง ความ 
คิดมาก ที่สุด  เพราะ ต้อง เรียน รู้ ถึง ทั้ง หลัก ปรัชญา ที่ สั่งสม กัน 
มา หลาย พันปี และ การ ประยุกต์ ใช้ คณิตศาสตร์ พื้น ฐาน ที่ มี 
ความ เป็น นามธรรม สูง

คุณมีแนวคิดแบบฟิสิกส์หรือยัง
เรา มา ลอง ทดสอบ กนั วา่ เรา ม ีแนวคดิ แบบ ฟสิกิส ์หรอื ยงั  

กำหนด สถานการณ ์วา่ เรา ตอ้งการ กอ่ กำแพง ขึน้ มา กนั นำ้ ทว่ม 
บ้าน ดัง แสดง ใน รูป ที่ 2  ให้ ลอง ตั้ง คำถาม หนึ่ง คำถาม ที่ อยาก 
รู้ เกี่ยว กับ เรื่อง นี้ ใน เชิง ฟิสิกส์...  

ฟิสิกส์
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ถ้า คำถาม ที่ ตั้ง มา คือ “ปี นี้ น้ำ จะ ท่วม อีก ไหม” หรือ 
“น้ำ จะ ท่วม ที่ไหน บ้าง” คำถาม แบบ นี้ อาจ จะ เกี่ยวข้อง กับ 
ฟิสิกส์ ก็ได้ แต่ ไม่ เกี่ยว กับ คำถาม ที่ ถาม ถ้า คำถาม เป็น “จะ ก่อ 
กระสอบ ทราย อยา่งไร ถึง จะ กัน้ นำ้ ได”้ หรอื “กำแพง จะ กัน้ นำ้ 
ได้ ไหม” อาจ จะ ดู เหมือน ตรง ประเด็น โจทย์ นี้ แต่ ยัง ขาด มุม 
มอง ที่ จะ เป็น แนวทาง ของ ฟิสิกส์ บาง อย่าง การ มี มุม มอง ทาง 
ฟิสิกส์ หมายความ ว่า เรา จะ ต้อง คำนึงว่า ปริมาณ หนึ่ง สัมพันธ์ 
กับ อีก ปริมาณ หนึ่ง อย่างไร คำถาม ที่ จะ เป็น เชิง ฟิสิกส์ และ นำ  
ไป คิด วิเคราะห์ ต่อ ได้ เช่น ความ หนา ของ กำแพง สัมพันธ์ กับ 
ระดับ น้ำ สูงสุด ที่ รับ ได้ อย่างไร  ความ หนา แน่น ของ วัสดุ ที่ ใช้ มี 
ผล ต่อ ระดับ น้ำ ที่ รับ ได้ ไหม  ซึ่ง คำถาม เหล่า นี้ เรา พอ จะ มี แบบ 
จำลอง ที ่สามารถ มา วเิคราะห ์คำนวณ ได ้ แต ่การ ตัง้ คำถาม นี ้ไม ่
จำเปน็ ตอ้ง เปน็ ประเดน็ ที ่เรา ม ีความ รู ้อยู ่แลว้ คำ ถาม แปลกใหม ่
ที่ดูเหมือน ฟั่นเฟือน อาจ จะ นำ ไป สู่ การ วิเคราะห์ หรือ การ ค้น 
พบ ใหม ่ได ้เชน่ ชว่ง การ โคจร ของ ดวง จนัทร ์จะ ม ีผล ตอ่ ระดบั นำ้ 
ที่ กำแพง รับ ได้ อย่างไร อุณหภูมิ จะ มี ผล ต่อ ความ ทนทาน ของ 
กำแพง หรือ ไม่  หรือความ สูง ของ ระดับ น้ำ ที่ กั้น ไว้ จะ ส่ง ผล ต่อ 

ประเทศ อังกฤษ มี วิธี แก้ ปัญหา เรื่อง  ความ ยาก ใน การ  
สอน ฟิสิกส์ ที่ ต่าง ไป จาก ประเทศไทย โดย หลักสูตร ฟิสิกส์ของ  
ประเทศไทย มกีารสอนกระบวนการ ทัง้ ทาง ปรชัญา และ คณติ- 
ศาสตร์ ให้ กับนักเรียน ที่ เรียน สาย วิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยม  
ทุก คน จึง ทำให้ นักเรียน ที่ ถนัดชีววิทยา หรือ เคมี ต้อง เรียน  
เนื้อหาที่ทัดเทียม กับ นักเรียน ที่ ถนัด ฟิสิกส์  ต้อง ท่อง สูตร กัน 
เป็นปี ท่องไป แล้ว ก็ ยัง ทำ ไม่ ได้ แต่หลักสูตร ของประเทศ 
อังกฤษ ตระหนัก ถึง ความ ยาก ใน การ ถ่ายทอด เนื้อหา วิชา  
ฟิสิกส์ ใน ข้อ นี้ จึง ได้ มีการ แตก แขนง ความ รู้ ทาง ฟิสิกส์ เป็น  
3 ด้าน คือ 1) ข้อ เท็จ จริงที่ สามารถ อ่าน เข้าใจ และ จดจำได้  
เหมือน วิ ชา อื่น ๆ 2) หลัก การทาง ฟิสิกส์ ที่ มี พื้น ฐาน จาก หลัก 
ปรชัญา  และ 3) หลกั การ ทางคณติศาสตร ์ที ่นำ มา ใช ้แก ้ปญัหา 
ทาง ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ใน ระดับ GSCE (เทียบ เท่า ม.4) จะ มี การ  
สอน เนื้อหา ที่ ครอบคลุมทั้ง กลศาสตร์ แม่ เหล็ก ไฟฟ้า คลื่น 
และ ปรากฏการณ์ ต่าง ๆ  ของคลื่น ทั้ง การ แทรก สอดเลี้ยว เบน 
สาร กมัมนัตรงัส ี พลงังาน ตา่ง ๆ  ใน ชวีติ ประจำ วนั  รวม ถงึโลก 
อวกาศ และ จักรวาล วิทยาเบื้อง ต้นซึ่ง อาจ จะ ดู คล้าย หรือ  
มากกวา่เนือ้หา ม.6 แต่ หลกัสตูร ของประเทศองักฤษ จะ เรยีน  
เพียง เหตุ และ ผล ของ ปรากฏการณ์ และ หลัก การ พื้น ฐาน  
คร่าว ๆ จะ ไม่ ลง ใน ราย ละเอียด การคำนวณ มาก นัก หลักสูตร  
ฟิสิกส์ ใน ระดับ ที่ สูง ขึ้น มาคือ ระดับ A-Level (ประมาณ ม.6 
 

รูปที่ 2 
กำแพง กั้น น้ำ  ลอง ตั้ง คำถาม 
หนึ่ง คำถาม ที่ อยาก รู้ เกี่ยว กับ 
เรื่อง นี้ ใน เชิง ฟิสิกส์

ความ หนา แน่น ของ เมฆ ใน บริเวณ นั้น หรือ ไม่  สิ่ง เหล่า นี้ เป็น 
ความ ท้า ทาย และ สร้าง ความ สนุก ได้ อย่าง มาก  เมื่อ เรา เริ่ม มี 
มุม มอง และ แนวคิด แบบ ฟิสิกส์

การ ที่ จะ เก่ง ฟิสิกส์ ได้ เรา จะ ต้อง มี ความ รัก และ ชอบ ใน 
ฟิสิกส์ เป็น สำคัญ ถ้า เรา คิด ว่า รู้จัก แนวทาง ของ ฟิสิกส์ และ 
แน่ใจ ว่า ชอบเรียน ฟิสิกส์  เรา จะ ต้อง รู้จัก ความ ถนัด และ ความ 
สามารถ ของ ตนเอง ด้วย ทุก คน สามารถ เรียน รู้ ฟิสิกส์ รวม ไป 
 ถึง คน ที่ มี ความ ถนัด ใน สา ขา อื่น ๆ เช่น ทาง สังคมศาสตร์

หลักสูตร วิชา ฟิสิกส์ ของ ทุก ประเทศ จะ ประสบ ปัญหา 
เดียวกัน คือ ทำ อย่างไร ให้ เด็ก ที่ อยู่ ใน ช่วง พัฒนาการ ที่ มี 
ประสบการณ์ และ รู้จัก หลัก ปรัชญา ชีวิต น้อย เข้าใจ แนว  
ความ คดิ และ หลกั การ ทาง ฟสิกิส ์ของ นกั วทิยาศาสตร ์อจัฉรยิะ 
เช่น ไอน์ส ไตน์หรือนิว ตัน พร้อม กับ การ แทรก ความ รู้ คณิต- 
ศาสตร์ พื้น ฐาน จนถึง ขั้น สูง เข้าไป

เริ่มต้นจากความชอบแล้วรับฟิสิกส์ให้พอดีตัว
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แนวทาง ที่ กล่าว มา นี้ จึง สามารถ ใช้ ใน การ เลือก เรียน 
ฟิสิกส์ ให้ พอดี ตัว ถ้า เรา รู้สึก ชอบ วิชา ฟิสิกส์ แต่ ไม่ ถนัด 
วทิยาศาสตร ์เรา สามารถ ดงึ ความ รู ้จาก หนงัสอื วทิยาศาสตร ์ที ่
เขียน สำหรับ คน ทั่วไป  รวม ไป ถึง นวนิยาย วิทยาศาสตร์ ต่าง ๆ 
โดย เนน้ ความ เปน็ เหตุ เปน็ ผล ใน เรือ่ง รา วนัน้ ๆ   ถา้ ชอบ ฟสิกิส์ 
มาก ขึ้น ไป อีก แต่ ทักษะ ทาง คณิต ศาสตร์ ยัง ไม่ ดี เรา สามารถ  
เริ่ม เรียน ฟิสิกส์ จาก ความ เข้าใจ เห็น ภาพ รวม ประโยชน์ และ  
การ ประยุกต์ ใช้ โดย รับ ความ รู้ ให้ เทียบ เท่า ใน ระดับ GCSE 
จาก นั้น จึง ค่อย พัฒนา เพิ่ม ทักษะ ทาง คณิตศาสตร์ หรือ 
 เจาะ ลกึ ไป ใน เรือ่ง ที ่สนใจ มาก ขึน้ แต ่ถา้ เรา ชอบ ฟสิกิส ์และ เกง่ 
 คณติศาสตร ์เรา จะ ตอ้ง พฒันา ทกัษะ การ วเิคราะห ์และ อธบิาย 
ด้วย เหตุผล ควบคู่ ไป กับ การ ฝึก ทักษะ คิด วิเคราะห์ ด้วย โจทย์ 
ที่ ซับ ซ้อน มาก ขึ้น ไป ตาม ลำดับ ซึ่ง อาจ จะ ต้อง เน้น การ ศึกษา 
ด้วย ตนเอง และ ทำ โจทย์ ให้ มาก นอกจาก นี้ นักเรียน ที่ ถนัด 
ฟิสิกส์ ควร พัฒนา ไป ถึง การ เรียน รู้ ด้วย การ ปฏิบัติ การ ทดลอง 
จรงิ เพือ่ พฒันา ทกัษะ การ คดิ วเิคราะห ์และ วจิยั ได ้เตม็ รปู แบบ 
ลักษณะความ แตก ต่าง  ของ นักเรียน ไทย ที่ เก่ง ฟิสิกส์  และ 
นกัเรยีน องักฤษ ที ่เหน็ ได ้ชดั คอื เมือ่ ถกู ถาม ให ้แก ้โจทย ์ปญัหา 
 หรือ อธิบาย ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ต่าง ๆ นักเรียน อังกฤษ จะ  
สามารถ อธบิาย ได ้เปน็ ฉาก ๆ   วา่  สิง่ นี ้เกดิ เพราะ สิง่ นัน้ ม ีอยูเ่ปน็ 
 หลัก ของ เหตุ และ ผล ใน ขณะ ที่ นักเรียน ไทยจะ นึก ก่อน ว่า 
 เรื่อง นี้ ใช้ สูตร ไหน ดี 

ตัวอย่าง หนึ่ง คือ การ สอน เรื่อง กฎ การ เคลื่อนที่ ต่างๆ 
ซึง่ ม ีความ เปน็ ปรชัญา สงู มาก ให ้กบั เดก็ ที ่ถนดั ฟสิกิส ์ใน ระดบั ที ่
แตก ตา่ง กนั  ถา้ เรา สอน ถงึ นยิาม ความเรว็ และ ความเรง่ ใน เชงิ  
คณติศาสตร ์ ไป ถงึ ล ิมติ หรอื การ หา อนพุนัธ ์โดยที ่นกัเรยีน ยงั ไม ่
ได ้เชีย่วชาญ ใน เรือ่ง แคลคลูสั  คง ยาก ที ่จะ ทำให ้นกัเรยีน เขา้ใจ  
ได้ ถ่องแท้  แต่ จะ ไป ท่อง สูตร หรือ ท่องจำ วิธี ทำ สำหรับ โจทย์ 
 แต่ละ แบบ แต่ เรา สามารถ เริ่ม จาก ทักษะ พื้น ฐาน ซึ่ง ต้อง ใช้ ใน 
วชิา วทิยาศาสตร ์สา ขา อืน่ ดว้ย  เชน่ การรูจ้กั ความ สมัพนัธ ์ของ  
ปริมาณ ต่าง ๆ ทักษะ การ แปลง การ เคลื่อนที่ ใน รูป แบบ ต่าง ๆ  
ไป เป็น กราฟ ความ สัมพันธ์ ระยะ ทาง-เวลา ความเร็ว-เวลา  
เมื่อ ทักษะ ทาง คณิตศาสตร์ พร้อม นักเรียน จึง จะ สามารถ 
พัฒนาการ แก้ โจทย์ ปัญหา ที่ ซับ ซ้อน ขึ้น ไป ได้ ไม่ ยาก นัก

เรา ลอง มา คดิถงึ กำแพง กัน้ นำ้ กนั อกี ครัง้ ใน คำถาม ที ่วา่ 
ความ หนา ของ กำแพง สมัพนัธ ์กบั ระดบั นำ้ สงูสดุ ที ่รบั ได ้อยา่งไร 
คน ที่ ชอบ ฟิสิกส์ แต่ ไม่ เข้าใจ คณิตศาสตร์ อาจ จะ อธิบาย ได้ ถึง 
ความ สัมพันธ์ ว่า ถ้า กำแพง หนา ขึ้น ก็ น่า จะ ก่อ กำแพง ได้ สูง  
มาก ขึ้น และ จะ รับ น้ำ ได้ สูง ขึ้น ซึ่ง เป็น ความ เข้าใจ แบบ สามัญ 
สำนกึ ที ่เรา ทกุ คน ควร ม ีได ้ ถา้ ไป เลน่ กอ่ กอง ทราย ให ้สงู ขึน้ เปน็  
ปราสาท  จะ เหน็ ภาพ ความ สมัพนัธ ์นี ้ได ้ชดัเจน  แต ่ถา้ เรา ม ีความ 
 รู้ ฟิสิกส์ มาก ขึ้น เรา อาจ จะ เริ่ม นึกถึง เรื่อง แบบ จำลอง ที่ จะ ใช้ 
 คำนวณ เช่น ความ หนา จะ มี ผล ต่อ น้ำ หนัก และ แรง เสียด ทาน 
 กับ พื้น หรือ ไม่ หรือแรง หรือ ความ ดัน ที่ น้ำ กระทำ ต่อ กำแพง 
สัมพันธ์ กับ ความ สูง อย่างไร หรือการ ล้ม ของ กำแพง จะ เกี่ยว 
ข้อง กับ เรื่อง สมดุล และ โมเมนต์ หรือ ไม่ แบบ จำลอง เหล่า นี้ 

ถงึมหาวทิยาลยัชัน้ปทีี ่1)  มกีารแยก ชดัเจน ระหวา่ง วชิา ฟสิกิส ์
และ วิชา กลศาสตร์  ซึ่ง จะ อยู่ ใน กลุ่ม คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 
(Applied  Mathematics หรอื Mechanics)  วชิา กลศาสตร ์นี ้ 
ยัง ถูก แบ่ง ออก เป็น หลาย ระดับ ตาม ความ ซับ ซ้อน ของ หลัก  
คณิตศาสตร์ และ การ แก้ ปัญหา ใน หลักสูตร ของประเทศ 
องักฤษ เดก็ นกัเรยีน บาง สว่น เทา่นัน้ที ่ถนดั ฟสิกิส ์และ สมคัร ใจ 
ถึง จะ ได้ เรียน วิชา ฟิสิกส์ แบบ ยาก นี้ เช่น เด็ก ที่ มุ่ง เรียน ทาง 
 ฟิสิกส์ โดยตรง และ ทาง วิศวกรรมศาสตร์
 การ แยก ส่วน กลศาสตร์ ซึ่ง เป็น ฟิสิกส์ เชิง ทฤษฎี ที่ 
ยาก และ ซับ ซ้อน ออก ไป หมาย ถึงว่า วิชา ฟิสิกส์ แกน หลัก 
สามารถ ผนวก เนื้อ หา ใหม ่ๆ  ทัน สมัย รวม เข้าไป เช่น จักรวาล 
วิทยา ฟิสิกส์ อนุภาค และ ค วอน ตัม ฟิสิกส์ รวม ถึง การ จัดให้มี 
การ เรยีน การ สอน ภาค ปฏบิตั ิ ได ้มาก ซึง่ จะ เสรมิ ทัง้ ความ เขา้ใจ 
และ การ คิด วิเคราะห์ อย่าง เป็น ระบบ อภิปราย และ สรุป ผล 
การ ทดลอง ด้วย เหตุ และ ผล 



  ปีที่ 40 > ฉบับที่ 177 > พฤษภาคม-มิถุนายน 2555 >>  39

บาง อย่าง คำนวณ ได้ ด้วย ฟิสิกส์ ระดับ มัธยม เช่น เรื่อง น้ำ หนัก 
 และ แรง เสยีด ทาน แต่ บาง อยา่ง อาจ ตอ้ง ใช้ คณติศาสตร์ ขัน้ สงู 
เช่น การ ใช้ แคลคูลัส หาโมเมนต์ การหมุน ที่ เกิด จากแรง ดัน น้ำ  
ผลัก ให้ กำแพง เอียง ล้ม ไป เป็นต้น

กรณ ีศกึษา อกี เรือ่ง หนึง่ ที ่นา่ สนใจ คอื วชิา กลศาสตร ์ 
ควอน ตัม  นักเรียน ไทย สัก กี่ คน  สามารถ ตอบ อธิบาย ให้ เข้าใจ 
 ได้ ว่า “ค วอน ตัม คือ อะไร” การ สอน ฟิสิกส์ ค วอน ตัม ให้ เด็ก 
นักเรียนมัธยม เข้าใจ จะ ต้อง ไม่ใช่ การ สอน สมการ ของ 
Schrödinger และ ฟังก์ชัน คลื่น หลัก พื้น ฐาน แรก ของ ฟิสิกส์ 
ค วอน ตัม คือ การ อธิบาย ธรรมชาติ เรื่อง การ แลก เปลี่ยน  
พลังงาน ซึ่ง จะ มี หน่วย นับ ของ พลังงาน คล้าย กับ การ แลก  
เปลี่ยน เงิน ตรา ซึ่ง เรา ไม่ สามารถ แบ่ง ย่อย เป็น  ๑ สตางค์ ได้ 
เพราะ เหรียญ ที่ มี มูลค่า น้อย ที่สุด คือ ๒๕ สตางค์ เช่น แสง ที่  
เรา เหน็จะ มา เปน็ กอ้น พลงังาน แสง ที ่เรยีก วา่ โฟ ตอน หลกั พืน้ 
ฐาน อีก เรื่อง หนึ่ง ของการ ใช้ ทฤษฎี เรื่อง คลื่น มา ประยุกต์ เพื่อ  
อธบิาย เรือ่ง หนว่ย นบั พลงังาน เหลา่ นี ้ ตวัอยา่ง เชน่ ใน ปรากฏ- 
การณ์ ระดับ อะตอม ระดับ พลังงาน ของ อะตอม ที่ ทำให้ เห็น  
เปน็ เสน้ สเปกตรมั ส ีตา่ง ๆ   ซึง่ เปน็ ลกัษณะ เฉพาะ ของ ธาต ุหนึง่  
ธาตุ ใด สามารถ อธิบาย ได้ เหมือน คลื่น นิ่ง ใน เครื่อง ดนตรี เช่น 
ขลุ่ย ซึ่ง จะ เปล่ง เสียง ได้ บาง คลื่น ความถี่ ออก เป็น โน้ต ดนตรี ที่  
เรา ไดย้นิ  การ ขาด ความ เขา้ใจ พืน้ ฐาน นี ้ทำให ้คำ วา่ ค วอน ตมัถกู  
ใช ้เปน็ เครือ่ง มอื โฆษณาชวนเชือ่ ใน ลกัษณะ เครือ่งราง ของ ขลงั 
        ถ้าไม่ชอบฟิสิกส์...

คำถาม ที ่อาจ จะ หา ทาง แก ้ได ้ยาก กวา่ คอื  ถา้ เรา ไม ่ชอบ 
 ฟิสิกส์ แล้ว จะ เก่ง ฟิสิกส์ ได้ ไหม ถ้า เรา รู้ แล้ว ว่า ฟิสิกส์ คือ อะไร  
มี แนวคิด อย่างไร เรา จะ ตระหนัก ว่า ฟิสิกส์ นั้น แทรกซึมเข้า 
ไป ได้ ทุก ภาค ส่วน ของ วิชา ความ รู้  เช่น วิชา Biophysics เป็น 
 แนวทาง  หาความ สัมพันธ์ ของ ปริมาณ ต่าง ๆ  ใน ระบบ ชีวภาพ 
รวม  ถึง Econophysics ซึ่ง เป็น ศาสตร์ ความ รู้ แนว ใหม่ ใน การ 
 ใช้ ทฤษฎี ทาง ฟิสิกส์ ไป อธิบาย โมเดล ทาง เศรษฐศาสตร์ ต่าง ๆ 
เรา จึง สามารถ ปรับ ทัศนคติ ใน การ เรียน โดย การ หาความ รู้ ใน 
สิ่ง ที่ เรา ชอบ โดย อาศัย มุม มอง  แบบ ฟิสิกส์   

ความ ชอบ หรือ เกลียด ฟิสิกส์ ใน บาง ครั้ง อาจ จะ ไม่ ได้ 
หมายความ ว่า เรา เก่ง หรือ ไม่ เก่ง ฟิสิกส์ ความ เกลียด ฟิสิกส์ 
บาง ครั้ง มา จาก ปัจจัย ตัว บุคคล  หรือ หลักสูตร การ สอน ที่ เน้น 
ทอ่งจำ โดย ไม ่ได ้ดงึ ศกัยภาพ ความ เปน็ นกั ฟสิกิส ์ออก มา  ถา้ เรา  
จะ ไม่ ชอบ ฟิสิกส์ ควร จะ ไม่ ชอบ ด้วย เหตุผล ว่า ไม่ ถนัด ใน 

ฟิสิกส์...โลกที่ไม่เคยหลับใหล
ไม่ ว่า จะ มี ความ ถนัด ทาง ฟิสิกส์ หรือ ไม่ ก็ตาม โลก ของ 

ฟิสิกส์ มี เรื่อง น่า พิศวง ชวน ติดตาม อยู่ มากมาย ซึ่ง จะ ช่วย 
กระตุน้ ความ สนใจ ให ้เรา ม ีความ สนใจ ใน ฟสิกิส ์ได ้มาก ขึน้ โลก 
ของ ฟสิกิส ์ยงั ม ีพฒันาการ ที ่ไม ่หยดุ ยัง้ เปลีย่น รปู แบบ ไป ตลอด 
เวลา ครัง้ หนึง่ เมือ่ แมกซเ์วลล ์ได ้รวม แรง แม ่เหลก็ ไฟฟา้ เขา้ ดว้ย 
กัน เป็น สมการ เดียว นัก ฟิสิกส ์หลาย คน คิด อย่าง เหิม เก ริม ว่า 
กลศาสตร์ แบ บนิว ตัน และ ทฤษฎี เรื่อง คลื่น ของ แมกซ์เวลล ์คือ 
ความ รู้ ทั้งหมด ของ ฟิสิกส์ การ เรียน รู้ ฟิสิกส์ ได้ จบ สิ้น แล้ว จน 
กระทั่ง การ ค้น พบ สิ่ง ใหม่ๆ ใน ราย ละเอียด ที่ มาก ขึ้น ใน เรื่อง 
อะตอม เป็น จุด กำเนิด ของ วิ ชา ฟิสิกส์ ค วอน ตัม และ ฟิสิกส์ ยุค 
ใหม่ เมื่อ ช่วง ร้อย ปี ที่ แล้ว สถานการณ์ จึง กลับ ตะละ ปัด เป็น ว่า  
นัก ฟิสิกส์ ไม่ เข้าใจ อะไร เกี่ยว กับ ธรรมชาติ ของ อะตอม ซึ่ง เป็น 
สิ่ง ที่ พื้น ฐาน ที่สุด ของ สสาร  ยิ่ง กว่า นั้น ด้วย แนวคิด ทาง ฟิสิกส์  
ใน เรื่อง ความ สัมพันธ์ ของ ปริมาณ ต่างๆ ซึ่ง เป็น พื้น ฐาน สำคัญ 
ใน การ แก้ ปัญหา ทั่วไป ทำให้ ปัจจุบัน ฟิสิกส์ ได้ ขยาย แวดวง ไป 
ทั้ง ชีววิทยา และ สังคมศาสตร์ บัณฑิต ที่ จบ ฟิสิกส์ ใน ประเทศ 
อังกฤษ จึง เข้าไป ทำงาน ใน การ วิเคราะห์ ทาง ธุรกิจ และ การ 
บัญชี เป็น จำนวน มาก ฟิสิกส์ ยัง คง มี พัฒนาการ ต่อ ไป อีก ใน 
อนาคต ซึ่ง อาจ ทำให้ มี รูป แบบ แตก ต่าง จาก ฟิสิกส์ ดั้งเดิม มาก 
ขึ้น ไป อีก ตราบ ใด ที่ ฟิสิกส์ และ วิทยาศาสตร์ ยัง อธิบาย ไม่ ได้ 
วา่ ชวีติ คอื อะไร และ มนษุย ์เรา เกดิ มา ทำไม การ คน้ควา้ และ 
พบ สิ่ง ใหม่ๆ ใน ทาง ฟิสิกส์ ก็ จะ ยัง ดำเนิน ต่อ ไป

แนวทาง การ แก้ ปัญหา แบบ ฟิสิกส์ ซึ่ง ต้อง มั่นใจ ว่าเรา  รู้ ความ 
หมาย และ แนวทาง ของ ฟสิกิส ์ให ้ได ้กอ่น  เมือ่  แนใ่จ วา่ ถนดั หรอื  
ไม่ ถนัด ฟิสิกส์ แล้ว ก็ สามารถ เลือก รับ ฟิสิกส์ ให้ พอดี ตัว ได้  
สำหรับ คน ที่ ไม่ ถนัด ฟิสิกส์ อาจ จะ  เน้น ที่ ความ เข้าใจ หลัก การ 
พืน้ ฐาน และ การ ใช ้สตูร สมการ ตา่ง ๆ   ที ่ไม ่ซบั ซอ้น ให ้พอ เหน็ เปน็ 
 แนวทาง ที่ เป็น ประโยชน์ ต่อ ชีวิต ประจำ วัน เช่น การ เบรก รถ- 
ยนต ์ที ่วิง่ ดว้ย ความเรว็ ตา่งๆ ให ้หยดุ  จะ ตอ้ง ใช ้ระยะ ทาง เทา่ไร 
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