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สวัสดีครับเพ่ือนคุณครูท่ีเคารพรักทุกท่าน พบกันอีกคร้ัง จริง ๆ แล้วผู้ประสาน
งานต้องการต้นฉบับของฉบับน้ีก่อนปีใหม่ และบอกกระผมว่าจุดเด่นของเล่มน้ี
คือ นวัตกรรม แต่ด้วยความท่ีกระผมมีวาระซ่อนเร้นคือรอวาระดิถีปีใหม่ เพ่ือรอ 
ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2556 ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน
แก่ปวงชนชาวไทย ดังน้ันเม่ือยามเช้าของวันท่ี 1 มกราคม 2556 จึงได้เวลาจรด
ปากกาเขียนต้นฉบับของกระผม เพ่ือนคุณครูครับพวกเราคงได้เห็นรูป ส.ค.ส. 
ของปี พ.ศ. 2556 แล้วทุกท่าน กระผมขอยกข้อความท่ีพิมพ์ข้อความว่า “ความ
เมตตาเป็นคุณธรรมนำาความสุข ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา ความกตัญญู
รู้คุณผู้เมตตา ทวีค่าของน้ำาใจไมตรีเอย” จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านให้แนวทาง
ครบองค์ของการอยู่อย่างมีความสุขคือ “ความเมตตาคู่กับความกตัญญูรู้คุณ 
ผู้เมตตา” ดังน้ันเพ่ือความสงบสุขของส่วนรวมต้องปล่อยวาง และเสียสละเพ่ือให้
เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ท่าน ทฤษฎี ตาต่อตา ฟันต่อฟัน คะคานกัน
เพ่ือให้ได้ในส่ิงท่ีตนต้องการ คงจะไม่เหมาะสมอย่างย่ิงในสถานการณ์ปัจจุบัน พวก
เราปวงชนชาวไทยต้องน้อมนำาพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านเป็นศูนย์กลาง
ความดีงามเพ่ือพัฒนาประเทศไทยไปสู่อารยะให้ได้ก่อนท่ีเราจะเป็นประเทศล้า
หลังในกลุ่มอาเซียนและสังคมโลก เม่ือประชาคมอาเซียนเปิดเสรีในปี พ.ศ. 2558



8 นิตยสาร สสวท.

เพื่อนคุณครูครับพวกเราคงเห็นด้วยกับกระผมว่าสื่อนวัตกรรม
ใด ๆ จะออกฤทธิ์ได้ สังคมต้องเป็นสังคมนวัตกรรมก่อน ดังนั้นเรา
มารว่มกนัลงฉนัทามตไิดไ้หมครบัวา่ หากเราเปน็ผูบ้รหิารกจ็ะมคีวาม
เมตตาทีจ่รงิใจและบรสิทุธิใ์จ ไมใ่ชม่เีฉพาะกลุม่พรรคพวกตนเองแลว้
ปลูกต้นแห่งอยุติธรรม ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติการก็จงมีความกตัญญูที่
จริงใจและบริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่เอาใจผู้บริหารจนลืมการพังสลายของ
องค์กรและประเทศชาติ และกระผมคิดว่าสองอย่างนี้จะเป็นโอสถ
ตน้น้ำาทีจ่ะรกัษาโรคของสงัคมไทยทีป่ว่ยดว้ยโรค “คอรร์ปัชนั” อยา่ง
งอมแงมเชน่ทกุวนันี ้เพือ่สรา้งสงัคมนวตักรรมแลว้การเรยีนการสอน
หรอืความคดิแบบฟสิกิสจ์ะมสีว่นเกีย่วขอ้งอยา่งไรกบัการสรา้งสงัคม
นวัตกรรม?

หากเพื่อนคุณครูได้อ่านบทความในฉบับก่อนหน้านี้ กระผมได้
นำาเสนอความเป็นราชาแห่งวิทยาศาสตร์ของฟิสิกส์และเรียกร้อง
ชักชวนเพื่อนคุณครูให้ช่วยกันนำาฟิสิกส์หวนคืนสู่บัลลังก์ แต่เพื่อน
คณุครวูทิยาศาสตรท์ัว่ประเทศรวมทัง้กระผมกย็อมรบัโดยขอ้เทจ็จรงิ
ที่ปรากฏว่าตามโครงสร้างของแนวความคิดหลักของวิทยาศาสตร์
สมยัใหม ่การเกดิความสนใจอยา่งใหญห่ลวงและรวดเรว็ใน “ปรชัญา
การทดลอง” ที่เกิดขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 17 นั้นมีประวัติมาจากการ
หันหลังไปสนใจผลงานของนักปฏิบัติที่มีความคิดปราดเปรื่องทั้ง
หลายในอดีตไม่ใช่นักพูด ตั้งแต่ด้านการแพทย์ การช่าง การเหมือง
แร ่ไปจนถงึการผลติกระสนุปนื แตใ่นขณะทีป่ญัหาทางวทิยาศาสตร์
มักจะเกิดขึ้นจากความสนใจของช่างผู้ชำานาญการเชิงปฏิบัติเหล่า
นั้น พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ก็ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่นอกเหนือ
ไปจากการทดลองเชิงช่างที่มีมาก่อนหน้านั้นหลายศตวรรษ วิธี
การให้เหตุผลเชิงตรรกะที่ใช้กันในวิชาคณิตศาสตร์ เช่น เรขาคณิต 
หรือการทดสอบความถูกต้องของแนวความคิดหลักที่ตั้งไว้โดยใช้
ตรรกะซึ่งเรียกว่าการนิรนัยนั้น เมื่อนำามาใช้ร่วมกับวิธีการทดลอง
ที่ได้มาจากการปฏิบัติเชิงช่างก็ทำาให้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้า
ได้อย่างรวดเร็ว ปฏิสัมพันธ์ของกิจกรรมของมนุษย์ทั้งสองด้านดัง
กล่าวนั้น เป็นปัจจัยที่สำาคัญที่สุดของพัฒนาการทางด้านฟิสิกส์ 
ความสนใจเบี่ยงเบนจากการปฏิบัติทดลองเฉพาะหน้าเพื่อปรับปรุง
เครือ่งจกัรกลทัง้หลายไปสูค่วามอยากรูว้า่เครือ่งจกัรเหลา่นัน้ทำางาน
ได้อย่างไร ความคิดหรือแนวความคิดหลักใหม่ ๆ เริ่มมีความสำาคัญ
ในการที่จะทำาให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ความสอดประสานระหว่าง
การทดลองเชิงช่างกับการหาเหตุผลเกี่ยวกับการปฏิบัตินั้น ๆ ทำาให้
เกิดเส้นใยของแนวความคิดหลัก โดยเส้นใยที่หลากหลายเหล่านั้น
ต่างก็สอดคล้อง สนับสนุน เชื่อมโยงซึ่งกันและกันมากขึ้นเรื่อย ๆ 
พร้อมไปกับที่ได้ข้อเท็จจริงจากการทดลองและการสังเกต ให้นำามา 
สอดประสานกันเพิ่มเติมมากขึ้น และนี่คือการก่อเกิดของนวัตกรรม
ของฟิสิกส์ตั้งแต่อดีตมา

ความเจริญรุ่งเรืองของฟิสิกส์ทั่วโลกในช่วง 400 ปีมานี้จะเห็น
ได้ว่าแลกมาด้วยความซื่อสัตย์ต่อข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการ
ทดลอง ไม่ยอมที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงตามคำาสั่งของผู้มีอำานาจไม่
ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม มิฉะนั้นความรู้ที่วิวัฒนาการมายุคต่อยุค 
และก่อให้เกิดนวัตกรรมจะไม่พัฒนามาเป็นเช่นทุกวันนี้ ตัวอย่าง
ของบุคคลที่ต่อสู้กับระบบการบริหารหรือผู้มีอำานาจที่ขัดกับความรู้
ฟิสิกส์ที่ประกาศออกมาเชิงประจักษ์ในอดีตประมาณ 400 ปีมาแล้ว
คอื กาลเิลโอ กาลเิลอ ีในยามชราผมหนวดเคราหงอกขาวโพลน ตอ้ง
มาคกุเขา่ขอโทษตอ่หนา้ธารกำานลัวา่สิง่ทีต่นประกาศนัน้ผดิ เพือ่แลก
กบัการมอีากาศหายใจตอ่ไป แตค่วามรูท้กุชิน้ทกุเรือ่งทีท่า่นคน้พบยงั
คงพัฒนาต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว ไอน์สไตน ์
ก็เป็นตัวอย่างของนักฟิสิกส์ที่มีปัญหากับระบบบริหารประเทศและ
อำานาจปกครอง ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สำานักข่าวกรอง
กลางสหรัฐอเมริกาติดตามความเคลื่อนไหวด้วยความหวาดระแวง 
หลังจากที่ประเทศอเมริกาตัดสินใจทำาผิดต่อมวลมนุษยชาติโดยการ
ใช้ระเบิดปรมาณู และนั่นก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำาให้ไอน์สไตน์เกลียด
อำานาจบรหิารจนปฏเิสธการเปน็ประธานาธบิดคีนแรกของอสิราเอล 
และนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้นวัตกรรมโดยสังคมที่ล้าหลัง

เพื่อนคุณครูครับ กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ (scientific 
mind) โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์(scientific process) นัน้ 
กำาหนดอย่างชัดเจนให้ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ (scientific method) 
ทำาให้เกิดสังคมวิทยาศาสตร์ (scientific society) ซึ่งเป็นสังคมที่
เจริญ และจากรายงานต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่อส่อคุณภาพของประเทศ
จะเห็นความสอดคล้องกันระหว่างความเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ มี
เหตมุผีลกบัความเจรญิทางอารยธรรมจะสอดรบัประสานกนั กระผม
จึงวิงวอนขอเสนอแนวทางการใช้การเรียนการสอนฟิสิกส์เพื่อปลูก
ฝังความคิดและจิตสำานึกที่ดีงาม ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชัน รวมทั้งไม่
สนับสนุนให้เกิด และต้องซื่อสัตย์ต่อธรรมชาติ

เพื่อนคุณครูครับเมื่อปลายปี พ.ศ. 2555 องค์กรความโปร่งใส
ระหว่างประเทศ (ทีไอ) ได้จัดอันดับสถานการณ์การคอร์รัปชันของ
โลกประจำาปี 2555 ในจำานวน 176 ประเทศ ประเทศไทยได้อันดับ
ที่ 88 และได้ 37 คะแนนจาก 100 คะแนน อยู่ในระนาบเดียวกับ
ประเทศที่ล่มสลายอย่างกรีซ ประเทศที่ขึ้นชื่อทางยาเสพติดคือ
โคลัมเบีย ประเทศล้าหลัง คือเอลซัลวาดอร์และโมร็อกโก สอดรับ
กับผลสำารวจของโพลหลายสำานักที่พบว่า เยาวชนของชาติที่พวก
เราสอนกันอยู่นี้ พวกเขาและเธอเห็นการโกงเป็นเรื่องปกติถ้าตัวเอง
ได้รับประโยชน์ด้วย เพื่อนคุณครูครับ เรื่องนี้สำาคัญมาก เนื่องจาก
ผู้ใหญ่ทำาตัวอย่างที่เลวให้เยาวชนเห็น และเยาวชนรับได้ด้วยความ
เคยชินนั้นแสดงว่าสังคมไทยจะเหลวไหลลงไปเรื่อยๆ ประเทศไทย
ใชง้บประมาณหลายพนัลา้นตอ่ปใีนการพฒันาการศกึษา พอเมด็เงนิ
ออกจากคลังแผ่นดิน ก็มีคณะบุคคลวางแผนคอร์รัปชันกันเป็นชั้น ๆ  
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ลงไปเรือ่ย ๆ  ตัง้แตก่ระทรวงไปถงึระดบัองคก์ร ดงันัน้ output ทีเ่กดิ
จากโครงการตา่ง ๆ  ของหลายภาคสว่นของรฐัจงึทำาใหเ้กดิ outcome 
น้อยนิด และแทบจะหา impact ต่อสังคมไม่พบ การศึกษาวิทยา
ศาสตร์ คณิตศาสตร์ จึงถูกสะท้อนโดยผลสัมฤทธิ์ทุกด้านตกต่ำา
ตลอดต่อเนื่องกัน เพื่อนคุณครูครับ ถึงเวลาแล้วที่พวกเราปัญญาชน
ที่มีความเก่ง ความกล้า ลุกขึ้นต่อต้านระบบพวกพ้องของผู้บริหารที่
นยิมคอรร์ปัชนั รวมทัง้การทำาลายคนเกง่ คนด ีโดยการแยง่ชงิผลงาน 
ทีเ่กดิจากเขาเหลา่นัน้ไปใหพ้วกพอ้งของตน มเิชน่นัน้ในอนาคตกจ็ะไม่
เหลอืเพือ่นคณุครหูรอืนกัวชิาการทีเ่กง่ดมีคีณุภาพ ยิง่กวา่นัน้ผลงาน 
ที่ดี ๆ  ก็จะไม่มีโอกาสส่งผลต่อการยกระดับการศึกษาไทย ถ้าเปรียบ
สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็เหมือนกับเรามีหมอเก่ง มียาดี แต่ไม่สามารถจ่ายยา
ให้คนไข้ได้ตามวิถีการที่ควรจะเป็น สุดท้ายก็มีการสรุปว่ายาไม่มี
คุณภาพ หมอไม่เก่ง

เพื่อนคุณครูครับ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา สาขาฟิสิกส์ได้ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและผลิตสื่อทั้งหลายให้เป็นสื่อนวัตกรรม เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือเรียนตั้งแต่หน้าปกที่เป็นชุดการ์ตูนซึ่งได้
รับคำาชมว่าน่าสนใจสำาหรับเด็กนักเรียน มี virtual experiment 
เรื่องกลศาสตร์การเคลื่อนที่ มีวิดีโอคลิปการทดลองชุดคลื่น มี  
e-book เรื่องไฟฟ้า-แม่เหล็กทั้ง 4 บท มีสื่อ NHK ที่รอการเผย
แพร่ เพื่อนคุณครูที่สนใจติดต่อมาทาง e-mail ที่ปรากฏ หรือมือถือ  

081 610 1276 เบอร์โทรศัพท์ที่สาขาฟิสิกส์ 02 392 4021 ต่อ 
2212 – 2215 โทรสาร 02 392 3772 ติดต่อมาได้ทุกทางนะครับ 
สาขาฟสิกิสย์นิดใีหก้ารเผยแพรส่ือ่นวตักรรมทัง้หลาย และเปน็เพือ่น
ที่ดีครับ

เพือ่นคณุครคูรบั เมือ่คราวทีก่ระผมคดิรเิริม่ใหม้เีกมโชวน์วตักรรม 
เป็นรายการโทรทัศน์ “วิทยสัประยุทธ์” เมื่อสองปีที่แล้ว และได้เป็น  
commentator ตอนปฐมฤกษ์ แล้วหายจากหน้าจอแก้วไป มีเพื่อน
คณุคร ูผูป้กครอง และนกัเรยีน ตดิตอ่มาถามสาเหตกุารหายไป กระผม
กถ็อืโอกาสแจงรายละเอยีดไปแลว้ในฉบบักอ่น ตอนนีก้ระผมกก็งัวลใจวา่
กลุม่สาวกของกระผม (ตามทีด่ารานกัรอ้งเรยีกนะครบั) จะตดิใจถามอกี
ว่า ขึ้นปีใหม่ปี พ.ศ. 2556 มา รายการ “วิทยสัประยุทธ์” หายไปไหน ก็
ตอ้งขอชีแ้จงวา่คณะบคุคลทีด่แูลรายการ “วทิยสปัระยทุธ”์ ขอเปลีย่นชือ่
จากเดิมเป็น “Science Fighting: วิทย์สู้วิทย์” ด้วยเหตุผลบางประการ
โดยออกอากาศทางช่อง 9 ทุกวันพุธ เวลา 20.30-21.30 น. แต่กระผม
มีความหวังว่าในโอกาสข้างหน้าต้องมีวันที่ “วิทยสัประยุทธ์” หวนกลับ
คืนสู่เวทีอีกครั้ง เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนเพื่อน
คุณครูและน้อง ๆ นักเรียนไปชมการแข่งขันประลองความสามารถเชิง
วิชาการของเยาวชนไทยรุ่นจิ๋วในรายการ “นักคิดพิชิตจักรวาล” ทุกวัน
พฤหัสบดี เวลา 18.00 น. โดย สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แล้วพบกันใหม่ในเล่มต่อไปครับ

ตัวอย่างรายการ “นักคิดพิชิตจักรวาล”

ตัวอย่างรายการ “วิทย์สู้วิทย์”

กรรมการไตรภาคี “ครู นักแสดง แม่” ร่วมแสดงความยินดี


