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พี่อัศ - อัศรินทร์ นนทิหทัย
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ TK park

	 หากจะมีใครสักคนเข้าใจหัวอกเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ในยุคข้อมูลอันท่วมท้น	และมีทางเลือกมากมายเสียจน 
บางครั้งพัดพาให้พวกเขาหลงลืมความตั้งใจเดิมไปโดยไม่รู้ตัว	เราอาจนึกถึง	พี่อัศ	–	อัศรินทร์	นนทิหทัย	ในฐานะผู้ใหญ่อีกคนหนึ่ง 

ที่เข้าใจความรู้สึกนั้นเป็นอย่างดี	เพราะในช่วงชีวิตหนึ่ง	พี่อัศก็มีคำาถาม	และความลังเลต่อเส้นทางที่ตนเองเลือกไม่ต่างกัน	 
จากเด็กที่ไม่ได้เรียนมัธยมปลายสายสามัญ	หักเหสู่คณะอักษรศาสตร์	เอกวิชาภาษาฝรั่งเศส	กลับกลายเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม	 

ด้วยเส้นทางอันคดเคี้ยว	และน่าสนใจเช่นนี้	เราจึงอยากนำาความคิดเห็นบางส่วนมาแบ่งปัน



5

เปิดตำ�ร�วิช� แนะให้แนว ปี 2

คาดหวังให้งานแนะให้แนวครั้งน้ี แตกต่างจากครั้งแรก
อย่างไร
 พี่อัศ : ในปีที่แล้วเนี่ยจะมุ่งไปที่อ�ชีพท�งเลือก  

ทำ�ให้เห็นว่�มีอีกหล�ยอ�ชีพนอกเหนือจ�กอ�ชีพหลักๆ 

ท่ีน้องๆ รู้จักกัน พอม�ปีนี้ จ�กก�รทำ�ง�นต่อเนื่องม�  

ทีมง�นก็ม�คุยกัน ถ้�ปีที่แล้วพูดเรื่องอ�ชีพ ปีนี้อ�จจะ 

ต้องถอยไปก่อนนั้น ว่�เร�จะเลือกเรียนอะไร สนใจอะไร 

ซึ่งปัจจุบันก็มีท�งเลือกหล�กหล�ยม�กขึ้น มีคณะที่เร� 

ไม่เคยได้ยินม�ก่อน แล้วถ้�เด็กคนไหนไม่ถนัดท�ง 

วิช�ก�ร แต่สนใจเรียนเกี่ยวกับทักษะต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็น 

กีฬ� ก�รบิน อะไรก็แล้วแต่ เข�จะต้องได้รู้ว่�มีคณะท�งเลือก 

พวกนี้อยู่ แล้วรู้ว่�ถ้�เข�สนใจควรจะต้องทำ�ยังไง

ผลลัพธ์ที่ออกมาน่าพึงพอใจกว่าครั้งที่แล้วมากแค่ไหน
 พี่อัศ : ก็โอเคนะ อย่�งครั้งนี้ก็จะมีส่วนเวิร์คช็อป

เพิม่เข�้ม�ใหล้องทำ�กันจริงๆ อย่�งสถ�ปตัย์ ละคร เข�จะ 

ได้รู้ว่� ร�ยละเอียดจริงๆ แล้วเนี่ย พอพวกเข�ได้ลองทำ� 

สิง่ทีต่วัเองสนใจ สิง่เหล�่นัน้มนัใชม่�กแคไ่หน ถ�้ยอ้นกลบั 

ไปตอนแรกท่ี TK park เปิด เร�เคยจัดเวิร์คช็อปละคร

เบื้องต้น ก็มีน้องนักเขียนนี่แหละ รุ่นแรกเลย เรียกว่�  

‘กองกำ�ลังปั้นฝัน’ ม�ทดลองกันจริงๆ แล้วเข�ก็ได้รู้ว่� 

พวกเข�ไมม่คีว�มสขุเลย สว่นเร�ก็ไดรู้้ว�่ บ�งทสีิง่ทีน่อ้ง

เห็นว่�น่�สนใจ มันอ�จจะไม่ใช่สำ�หรับตัวเข�ก็ได้

เร่ืองการตัดสินใจเรียนต่อ ท่ีวิทยากรหลายๆ คนเห็นว่า
มันคือ ‘การค้นหาตัวเอง’ น้องๆ จะต้องรู้ ได้ด้วยตัวเอง 
โดยไม่ผ่านการโน้มน้าวจากผู้อื่น เมื่อเป็นเช่นนี้ กิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจะเอื้อต่อการค้นหาตัวเองของน้องแต่ละคนมาก
แค่ไหน อย่างไร

 พี่อัศ : พี่ว่�เร�คงอยู่ในจุดที่นำ�เสนอข้อมูลเพื่อเป็น 

ท�งเลือกม�กกว่� เพร�ะที่สุดแล้ว ก�รตัดสินใจต่�งๆ  

กข็ึน้อยู่กบัน้องๆ แต่ละคนอยู่แลว้ ซ่ึงก็มปีจัจัยแตกต�่งกนั

ไปอีก อย่�งเรื่องสภ�พครอบครัว หรือพ่อแม่ผู้ปกครอง  

เร�คงไม่ส�ม�รถไปค�ดเด�ได้ว่�สุดท้�ยแล้วน้องๆ  

จะตัดสินใจอะไร จะเลือกอะไร แต่ส่ิงที่เร�พย�ย�มให้

ก็คือ ก�รไปสู่จุดหม�ยไม่ได้มีท�งเดียว มันมีหล�ยท�ง 

ที่จะพ�น้องทุกคนไปสู่จุดหม�ย ก�รเปิดโอก�สให้เห็นว่� 

มีท�งไหนบ้�งจึงเป็นเรื่องที่ดี เร�พย�ย�มแสดงให้เห็น 

ว�่บ�งทชีีวติก็ไมไ่ดม้สูีตรสำ�เรจ็ว่�เร�เรยีนสิง่นี ้เพ่ือทีจ่ะ 

เป็นสิ่งนั้นเสมอไป

การเห็นสิ่งท่ี ไม่ใช่สูตรสำาเร็จ มีข้อเสียบ้างไหม เพราะ 
บางครั้งน้องอาจจะเห็นภาพของตัวเองชัดเจนอยู่แล้ว  
อาทิ เรียนสาขาวิศวะ เพื่อจบมาทำางานด้านวิศวะ หรือ 
ต้องการเป็นวิศวกรตั้งแต่แรก แต่เม่ือเห็นว่าทุกอย่าง 
ไม่มีสตูรสำาเรจ็ อาจทำาใหเ้ขาลงัเล อยากไปลองทำาอย่างอืน่ 
หรือกระท่ังล้มเหลวบนทางท่ีตัวเองมุ่งม่ันตั้งใจมาแล้ว 
ก่อนหน้านี้

 พี่อัศ : พี่คิดว่� ก�รเรียนในมห�วิทย�ลัยมันเป็น 

เพยีงก�รทดลอง และแนน่อนว�่ไมม่สีตูรสำ�เรจ็ แตพ่ี่เชือ่ 

เรื่องก�รเปิดโอก�ส เพร�ะฉะนั้น แน่นอนว่�มันต้องมี 

คว�มคดิบ�งอย�่งทีเ่ร�ไดจ้�กก�รเรยีน และนำ�ม�ปรบัใช ้ 

แม้จะเป็นก�รเรียนที่ไม่ใช่วิช�ชีพ สุดท้�ยคว�มรู้นั้นก็จะ 

เป็นส่วนหนึ่งของเร� ให้ม�ปรับใช้กับตัวเองในอน�คตได้ 

อยูด่ ีกลบัม�ทีค่ำ�ถ�มของเร� แมก้�รมที�งเลอืกจะทำ�ให ้

นอ้งลังเล แตด่ว้ยก�รตดัสินใจของตวัเอง และส่ิงทีพ่บเจอ 

ระหว�่งท�ง เข�จะรูไ้ดเ้องว�่สิง่ทีเ่ข�กำ�ลงัมุง่หน�้ไป หรอื 

ระหว่�งท�งมันใช่หรือไม่ใช่ อย่�งน้อยเข�ก็จะได้เรียนรู้  

บ�งคนอ�จจะถ�มว่� มันเสียเวล�หรือเปล่� พ่ีก็จะ 

ถ�มกลับว่� จะให้น้องเสียเวล� 1 ปี 4 ปี หรือทั้งชีวิต  

เพร�ะทกุช่วงชวีติของคน เร�จำ�เป็นตอ้งตดัสินใจ เร�ตอ้ง 

เลือกอยู่แล้ว อยู่ที่ว่�ชีวิตช่วงไหน เร�ต้องตัดสินใจเรื่อง 

อะไร และก�รตัดสินใจเรื่องต่�งๆ ก็มักจะย�กขึ้นเรื่อยๆ  

ต�มระยะท�ง และจังหวะชีวิตของแต่ละคน
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พี่เบน - ชวันธร มงคลเลิศลพ 
นักจัดการความรู้อาวุโส ฝ่ายกิจกรรม TK park

การเรียนระดับมัธยมปลาย	นอกจากจะเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของใครหลายคน	การตัดสินใจเลือกเรียน	 
และเดินตามความฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย	ย่อมเป็นอีกหมุดหมายสำาคัญ	ที่อาจบ่งบอกสิ่งที่พวกเขาจะทำาไปตลอดชีวิต	 
เมื่อเป็นเช่นนี้	พี่เบน	-	ชวันธร	มงคลเลิศลพ	นักจัดการความรู้อาวุโส	ฝ่ายกิจกรรม	อุทยานการเรียนรู้	TK	park	 
จึงขออาสาเป็นผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง	ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่น้องๆ	และก้าวผ่านการตัดสินใจครั้งสำาคัญนี้ไปด้วยกัน	 

ในกิจกรรม	‘แนะให้แนว	ปี	2	ตอน	ยุทธจักรสำานักฝัน’	โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
สุดท้ายน้องๆ	จะสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสม	และบอกกับตัวเองได้ว่า	‘ฉันเลือกถูกแล้ว’
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ความคิดเกี่ยวกับโครงการแนะให้แนว เริ่มต้นอย่างไร
 พี่เบน : TK park มองว่�ก�รเรียนรู้คือโอก�ส 

(Learning is Opportunities) โดยเฉพ�ะก�รเปดิโอก�ส 

ด้�นก�รเรียน ก�รแนะแนวท�งเลือกให้กับเส้นท�งชีวิต 

น้องๆ ชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ไม่ว่�จะเป็นคณะที่ใช่  

วิช�ที่ชอบ มห�วิทย�ลัยที่สนใจ หรือวิช�ท�งเลือกต่�งๆ  

ปีนี้แตกต่�งจ�กปีที่แล้ว โดยเพิ่มคว�มกว้�งของเน้ือห� 

ม�กขึ้น เพิ่มสิ่งที่เข�อย�กรู้ เร�ตอบคำ�ถ�มเรื่องคณะที่

พวกเข�อย�กรู้ แตเ่ร�ไมอ่ย�กใหจ้ำ�กัดอยู่แค่คณะที่ใครๆ  

กนึ็กถงึ แตอ่ย�กใหรู้ค้ณะใหม่ๆ  คณะทีเ่ข�อ�จจะไมเ่คย 

รู้จักด้วย นอกจ�กน้ีวิทย�กรที่เชิญม�ก็จะเป็นไอดอล 

ที่พวกเข�สนใจ เป็นคนที่จะห�คำ�ตอบให้พวกเข�ได้  

สว่นสำ�คัญอกีอย่�งหน่ึงคือเวิรค์ช็อป คือ อย�กใหพ้วกเข�

รู้ไปเลย ได้ลองทำ�จริงๆ ได้พูดคุยกับพี่ๆ ในคณะที่อย�ก

เข้�เรยีน ว�่พวกเข�เหม�ะกบัอะไร กแ็บง่ไปเลย มสี�ยวทิย ์

ก็ทดลองเข้�ห้องLab ลองคิด ลองตั้งสมมติฐ�นดู 

อย่�งส�ยนิเทศ ก็จะรู้ไปเลยว่�เน่ียถ้�เรียนส�ยละคร 

ไม่ได้จบม�เป็นด�ร�อย่�งเดียวนะ ยังมีง�นเบื้องหลัง 

อืน่ๆ อกี สว่นส�ยสดุท�้ยคือสถ�ปตัย์ ก็ไปดูเลยเบือ้งหน�้ 

เบือ้งหลังก�รคดิง�นพี่ๆ  ตอ้งทำ�อะไรกันบ�้ง นอ้งกจ็ะได้

รู้ไปเลยว่�มันใช่ตัวเข�จริงๆ ไหม

คาดหวังให้แตกต่างจากการแนะแนวในโรงเรียนอย่างไร
 พี่เบน : แนะแนวในโรงเรียน บ�งครั้งน้องอ�จจะ 

ไม่กล้�ถ�ม มีบ้�งเรื่องที่ค้�งค�ใจเกี่ยวกับก�รศึกษ�ต่อ  

เร�ก็เลยจัดก�รพูดคุยกับ Teach For Thailand  

ม�ร่วมคุยกันในหัวข้อแนะอย่�งไรให้แนว เร�ก็จะรู้

ว่�ท่ีต่�งประเทศเข�แนะแนวกันยังไง มีท�งเลือกและ

อ�ชีพอะไรบ้�ง และคว�มจริงในระบบก�รแนะแนว 

ในเมืองไทย เร�จะช่วยกันทำ�ให้น้องๆ ค้นห�ตัวเองเจอ 

ไดอ้ย�่งไร ในวันนัน้เร�ก็หวงัว�่จะเปน็สว่นหนึง่ทีส่�ม�รถ

ใหข้อ้มลูคุณครอูกีท�งหน่ึง เพือ่ทีคุ่ณครูจะส�ม�รถเอ�ไป 

บอกเด็กต่อได้ เร�ก็อย�กเป็นท�งเลือกหน่ึง ไม่ได้จะ 

บอกว่�ให้คุณครูเช่ือเร� แต่อย่�งน้อยก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง

ที่จะช่วยกันให้ข้อมูลแก่เด็กๆ  

นอกจากการเลือกคณะของน้องๆ TK park คาดหวัง 
จะเป็นส่วนช่วยน้องๆ ด้านอื่นบ้างไหม หลังจากท่ีเข้าไป
เรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว

  พ่ีเบน : พ่ีคิดว่�จะเป็นก�รช่วยให้เข�ได้ค้นห� 

ตัวเอง ในแนวท�งที่เหม�ะสำ�หรับตัวเข�จริงๆ ถ้�น้อง 

จบม�ในโลกของก�รทำ�ง�นเข�ก็จะรู้ว่�มันเป็นอีกโลกหน่ึง 

ที่ต่�งจ�กก�รเรียนอยู่แล้ว แต่มันจะดีกว่�ไหม ที่มีคน 

แนะเข� อย่�งน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของก�รสะสมวัตถุดิบ  

ทำ�ให้เข�ส�ม�รถเดินต�มคว�มฝันในแบบของตัวเองได้

ในเม่ือโลกของการเรียนและการทำางานแตกต่างกัน 
เม่ือน้องๆ เลือกคณะ เขาไม่ได้มีความรู้เชิงลึก และไม่ได้ 
รู้รายละเอียดว่า สิ่งท่ีเขาจะต้องเผชิญในอนาคตเป็น 
อย่างไรบ้าง ไม่รู้ว่าในรายละเอียดของอาชีพอาจเต็ม 
ไปด้วยสิ่งท่ีเขาไม่ชอบมากมาย ในแง่น้ี TK park มีส่วน
ช่วยอย่างไร

 พี่เบน : เร�ก็ไม่อย�กให้เห็นภ�พเบื้องหน้�ที่

สวยง�มในส�ยอ�ชีพอย่�งเดียว อย่�งเช่น ถ้�น้องจะ

เป็นแอร์โฮสเตส เร�ก็ไม่อย�กให้เข้�ใจแค่ว่�มันเป็น

อ�ชีพที่ได้เท่ียว แต่งตัวสวยๆ แต่เร�อย�กให้เข้�ใจว่� 

นอ้งจะตอ้งเตรยีมคว�มพรอ้มนะ อ�จจะตอ้งไปฝกึภ�ษ�  

บุคลิกภ�พ รวมถึงปัญห�อื่นๆ ในง�นนี้ TK park ก็อย�ก 

มีส่วนช่วยเปิดให้เข�ได้เห็นอะไรบ�งอย่�ง ก่อนที่จะ 

ไปเจอในชีวิตจริง ทั้งจ�กนิทรรศก�รวิช�สุดแนว และ 

คู่มือทดสอบคว�มสนใจท�งอ�ชีพ (Vocational  

Readiness Test) ที่เร�เตรียมไว้ให้ 

ถ้าเปรียบเทียบระหว่างงานปีน้ี และปีท่ีแล้ว คิดว่ารูปแบบ 
และรายละเอียดของงาน ‘แนะให้แนว’ สมบูรณ์หรือยัง
 พี่เบน : มีโจทย์อีกหล�ยอย่�งที่เร�อย�กทำ�นะ  

เร�มีแผนจะเดินส�ยไปแนะให้แนวกับน้องๆ ในสถ�บัน

ก�รศกึษ�ม�กขึน้ เดนิท�งไปต�่งจงัหวดัดว้ย เพิม่ชอ่งท�ง 

ก�รเข้�ถึงให้น้องๆ ไม่ว่�จะเป็นก�รถ่�ยทอดสดตลอด 

ทั้งง�นผ่�นท�ง www.tkpark.tv และก�รบันทึกก�ร

สนทน�ท�งนิตยส�รออนไลน์ Read Me และนิตยส�ร  

a day ด้วย ง�นแนะให้แนวจะได้ไม่จำ�กัดอยู่แค่น้องๆ 

ที่ม�ร่วมง�นที่ TK park เท่�นั้น แต่เร�หวังว่�จะ

เป็นอีกส่วนสำ�คัญที่ช่วยน้องๆ ให้ได้ม�กที่สุด เร�จะ 

พัฒน�ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ ต่อไป และไม่ ใช่แค่ด้�น 

ก�รศึกษ� แตเ่ปน็อะไรก็ไดท้ีส่�ม�รถสือ่ส�รกบัเดก็วยันี ้

เพิ่มประสบก�รณ์ให้พวกเข�ได้ม�กขึ้น



8



9



10

บรรยากาศงาน แนะให้แนว ปี 2
ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
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เปิดตำ�ร�วิช� แนะให้แนว ปี 2

 ก่อนที่จะพบกับง�นเปิดตำ�ร�วิช� แนะให้แนวเต็มรูปแบบ

ในวันที่ 26-28 มิถุน�ยน นั้น โครงก�รเปิดตำ�ร�วิช� แนะให้

แนวก็ได้ชวนวิทย�กรบุกโรงเรียนมัธยมคือ โรงเรียนศรีวิกรม์ 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ�

น้อมเกล้� เพ่ือร่วมตอบทุกปัญห�ค�ใจเด็กม.ปล�ย เป็นก�ร

ชิมล�งก่อน

 ง�นโร้ดโชว์ของโครงก�ร ‘แนะให้แนว ปี 2’ จัดขึ้นท่ี

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทย�ลัย เริ่มจ�กให้น้องๆ เล่นเกม

ส่งต่อกลิ่นป�กหอมหวนให้เพื่อนข้�งๆ ต�มม�ด้วยเกมท�ยชื่อ

มห�วิทย�ลัยในฝันของน้องๆซึ่งกว่�จะได้ผู้ชนะก็เล่นเอ�พิธีกร

กุมขมับอยู่หล�ยที เนื่องด้วยพฤติกรรมกล้�เล่น กล้�แสดงออก

ของตัวแทนวัยฝันของโรงเรียน 

 หลังจ�กเล่นเกมทำ�คว�มคุ้นเคยกันแล้ว พี่เบน - ชวันธร

และพี่ล�เต้ - มนัส จึงขึ้นตอบคำ�ถ�มค�ใจของน้องๆ เกี่ยวกับ

ก�รเรียนต่อในระดับมห�วิทย�ลัย เป็นคำ�บอกเล่�จ�ก ‘รุ่นพี่’  

ถึง ‘รุ่นน้อง’ แน่นอนว่�ง�นนี้ไม่มีกั๊ก ไม่มีก�รอมพะนำ�อย่�ง

แน่นอน ซึ่งน้องๆ ก็ให้ก�รตอบรับอย่�งดี ส่งเสียงประหล�ดใจ

เป็นช่วงๆ เมื่อพี่ๆ พูดเกี่ยวกับคณะแปลกๆ ที่ใครบ�งคนอ�จไม่

เคยคุ้นชื่อม�ก่อน บ�งช่วงก็นิ่งเงียบ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับก�รเตรี

ยมสอบด้วยสีหน้�คร่ ำ�เคร่งทีเดียว 

 

 จนสดุท�้ย แมเ้วล�หมด โดยอ�จมอีกีหล�ยคำ�ถ�มทีน่อ้งๆ 

ยังค้�งค�ใจ พี่ล�เต้และพี่เบนกล่�วว่�นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมเท่�นั้น พร้อมสัญญ�ว่�น้องๆ จะได้ข้อมูลเก่ียวกับก�ร

เรียนต่อระดับมห�วิทย�ลัยอย่�งจุใจแน่นอน ใน ‘แนะให้แนว 

ปี 2 ตอน ยุทธจักรสำ�นักฝัน’ ที่จัดขึ้นอย่�งเต็มรูปแบบในวันที่  

26 - 28 มิถุน�ยน ที่อุทย�นก�รเรียนรู้ TK park 
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แนะให้แนว ปี 2 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
โดย พี่เบน - ชวันธร มงคลเลิศลพ  และ พี่ลาเต้ - มนัส อ่อนสังข์

วิทย์ - ศิลป์ จบแล้วไปไหนดี ?
 สำ�หรับส�ยวิทย์เนี่ย ถ้�เป็นโรงเรียน 

ช�ยล้วน จะมีคณะยอดฮิตไม่ค่อยเปล่ียนแปลง 

ในแตล่ะปี อนัดบัแรกจะเปน็แพทย ์ถัดม�จะ

เป็นคณะวิศวกรรม ซึ่งเอกที่ผู้ช�ยนิยมเข้� 

จะเป็นอุตส�หกรรมกับเครื่องกล แต่ถ้�ใคร 

อย�กมีเพื่อนผู้หญิงก็น่�จะเลือกโยธ�ฯ  

ไม่น�่เชือ่ว�่โยธ�ฯ เปน็เอกทีผู่ห้ญงิชอบเรยีน  

ต่อม�เป็นคณะทันตแพทยศ�สตร์ แล้วก็

เภสัชศ�สตร์

 ส่วนส�ยศิลป์ก็จะมี 3 คณะที่ ไม่

เปลี่ยนแปลงเลยในรอบหล�ยปี อันดับแรก

จะเป็นมนุษยศ�สตร์ มนุษยศ�สตร์ ศิลป-

ศ�สตร์ อักษรศ�สตร์ คือพวกเดียวกัน ก็จะ 

เรียนเกี่ยวกับภ�ษ� แม้ช่ือไม่เหมือนกัน 

แต่เรียนเหมือนกัน อย่�งของมห�วิทย�ลัย

เกษตรศ�สตร์ก็จะเรียกว่�มนุษยศ�สตร์ 

ของมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์จะเป็นศิลป 

ศ�สตร์ของจุฬ�ฯ ก็จะเป็นอักษรศ�สตร์ 

ต่ อม�ก็คื อคณะนิ เทศศ�สตร์  นิ เทศ

ของจุฬ�ฯ จะม�แรงทุกปี เป็นคณะที่  

น้องๆ ส�ยศิลป์ใฝ่ฝัน ส่วนหนึ่งพ่ีเชื่อว่� 

เพร�ะก�รเรียนนิเทศไม่น่�เบื่อ มีง�นให้

น้องๆ ทำ�อยู่ตลอด อันดับ 3 คือ คณะ

นิติศ�สตร์ อ�จเป็นเพร�ะกฎหม�ยดูเป็น

วิช�ชีพ น้องๆ ก็เลยเลือกที่จะเรียนส�ข�นี้

 

เรียนศิลป์ หัวใจสายวิทย์
 เด็กที่เป็นเด็กศิลป์ พูดตรงๆ อย่�งพี่นี่ 

ก็ เป็นเด็กศิลป์ ศิลป์อุตส�หกรรมด้วย  

ถ้�เปน็เด็กศลิปเ์นีย่ ทีโ่รงเรยีนคณุครจูะชอบ 

เอ�ใจส�ยวทิยเ์พร�ะเข�้ไดท้กุคณะ สว่นเร�

จะมีข้อจำ�กัด แต่ใจเย็นก่อนนะครับ เพร�ะ

เด๋ียวน้ีมีหล�ยๆ คณะของเด็กส�ยวิทย์  

ที่ส�ยศิลป์ก็เข้�ได้ อย่�งแพทยศ�สตร์ 

หรือคณะทันตแพทยศ�สตร์ น้องส�ม�รถ 

มีสิทธิ์ไปสอบได้ ถ้�สอบผ่�นก็เป็นแพทย์ได้ 

แล้วยังมีคณะวิทย�ก�รคอมฯ หรือคณะ 

สถ�ปตัย์ฯ นอ้งกส็�ม�รถเข�้ได้ น้องไม่จำ�เป็น

จะต้องเรียนเก่ียวกับภ�ษ�อย่�งเดียว แต่ถ้� 

คณะที่ อยู่ ตรงกล�งระหว่ �งส�ยวิทย์   

และศิลป์ ที่ ได้รับคว�มนิยมม�กคือคณะ 

สถ�ปัต

 ทุกครั้งที่ตัดสินใจอะไรพลาดไป เรามักได้ยินวลีคุ้นหูว่า ‘ถ้ารู้อย่างนี้นะ’ 
ตามมา ด้วยคำากล่าวว่า ใครบางคนจะเลือกส่ิงที่ตรงข้ามกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
อย่างไรก็ดี สำาหรับบางเรื่องเราอาจให้อภัยตัวเองได้ และพร้อมที่จะก้าวต่อไป  
แต่ปฏิเสธไมไ่ดว่้า มบีา้งเหมอืนกัน ทีก่ารตัดสนิใจเพยีงครัง้เดยีว นอกจากจะเปลีย่น
ใครบางคนไปทั้งชีวิตแล้ว ความรู้สึกผิดหวังกลับติดตรึง และส่งผลให้หวาดกลัว 
การตัดสินใจคร้ังต่อไป เมือ่การตัดสนิใจสำาคัญเชน่นี ้พีเ่บน - ชวันธร มงคลเลศิลพ 
นกัจดัการความรู้ อาวโุสจากอทุยานการเรียนรู้   TK park   และ พีล่าเต้ - มนสั ออ่นสงัข ์
บรรณาธกิารคอลมันก์ารศึกษาจาก Dek-D.com จงึอยากมส่ีวนชว่ยนอ้งๆ ตัดสิน
ใจเลือกคณะที่ใช่ สาขาการเรียนที่ชอบ ผ่านกิจกรรม ‘แนะให้แนว ปี 2’ เพื่อที่สุดแล้ว  
น้องแต่ละคนจะสามารถยืนหยัดบนเส้นทางของตัวเอง และคงไม่ได้ยินคำากล่าวว่า 
‘ถ้ารู้อย่างนี้นะ...มาฟังคำาแนะแนวดีๆ ตั้งแต่แรกดีกว่า’

พี่เบน 
ชวันธร มงคลเลิศลพ

พี่ลาเต้
มนัส อ่อนสังข์
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เตรียมตัวอย่างไร ให้ถึงฝั่งฝัน
 ต้องถ�มก่อนว่�น้องๆ มีคณะในใจหรือยัง  

ถ้�อยู ่ม.5 นอ้งๆ ตอ้งเริม่ถ�มตวัเองแลว้ละ่ 

เร่ิมจ�กสังเกตว่�ตั้งแต่เรียนม�หล�ยปี  

เร�ชอบวิช�อะไร แล้วค่อยม�ดูที่คณะ  

อย่�งที่พี่ล�เต้บอกแหละ เดี๋ยวนี้โอก�สมัน

เปดิกว�้งม�กเลย ไมว่�่จะส�ยไหน กล็องไป 

ศึกษ�ต�มหลักสูตรดูว่�คณะไหนเข�เรียน

กันยังไง แต่ถ้�ยังไม่แน่ ใจอีก ก�รทำ�

แบบสอบถ�มต่�งๆ ก็ช่วยได้นะ อย่�งใน 

Dek-D.com กม็แีบบทดสอบต�่งๆ ม�กม�ย

ใหล้องทำ�ว�่เร�ชอบอะไร ถ�้ยงัไมรู่อ้กี อย่�ง

ที่สองก็อ�จจะลองพูดคุยกับรุ่นพี่คณะต่�งๆ 

ไปนั่งคุยเลยว่�มันเรียนยังไง ถ�มคุณครู 

ก็ได้ เข�พร้อมจะให้ข้อมูลอยู่แล้ว ลองดูว่� 

สิ่งที่เร�ชอบจริงๆ กับสิ่งที่เรียนมันตรงกัน 

หรอืเปล่� แตส่ิง่ทีส่ำ�คญัทีส่ดุเลยสำ�หรบัชวีติ 

มัธยมปล�ยเนี่ย คือก�รลองเปิดโอก�ส 

ให้ตัวเองร่วมกิจกรรม ทั้งในโรงเรียนและ

นอกโรงเรยีน ก�รเข�้ค�่ย ทำ�ง�นพิเศษ อ�จ

จะได้เงินด้วย ส่ิงสำ�คัญคือได้ค้นพบตัวเอง 

ม�กขึ้น นอกจ�กนี้ยังได้คอนเนคชั่นด้วย

 แต่ถ้�เจอสิ่งที่ชอบแล้วก็ลุยเลย ดูว่�มี 

คณะอะไรบ�้ง ส�ข�วชิ�ไหนทีอ่ย�กจะเรยีน 

เงื่อนไขก�รรับเป็นยังไง ต้องสอบวิช�อะไร

บ�้ง จดัต�ร�งใหด้ ีฟิตทัง้สมองและร�่งก�ย  

แต่ควรตรวจสอบให้ละเอียดนะ พ่ีเบนเจอ

คณะใหม่เลยคือมีเดียก�รแพทย์ คือเรียน

คล�้ยหมอ แตไ่มไ่ดเ้รยีนไปเพ่ือเป็นหมอ แต ่

จบไปสร้�งสื่อก�รสอน สร้�งโมเดลที่แพทย์ 

ใช้เรียนอกีทหีนึง่ หรอืคณะวทิย�ศ�สตรก์�ร

กีฬ� น้องอ�จจะมคีว�มฝนัอย�กเปดิฟติเนส

เป็นของตัวเอง ก็ไปเรียนคณะนี้ได้

 พี่ว่�เดี๋ยวนี้มีส�ข�ก�รเรียนแปลกๆ  

คณะแปลกๆ เยอะ อย่�งเช่น รุ่นพ่ีล่�สุด 

ที่เพิ่งสอบกันไป มีคณะทัศนม�ตรศ�สตร์

ให้น้องๆ เด�ว่�เรียนเก่ียวกับอะไร มีที่

มห�วิทย�ลัยนเรศวร มห�วิทย�ลัยรังสิต  

หรือมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงก็มีครับ คือ 

เรยีนเกีย่วกบัส�ยต� แตต่�่งจ�กจกัษแุพทย ์ 

คือจะดูแลเรื่องส�ยต�สั้น ส�ยต�เอียง  

ส�ยต�ย�ว แต่ถ้�ก�รรักษ� ต�เป็นแผล 

ประสบอบุตัเิหต ุนอ้งจะตอ้งไปห�จกัษุแพทย ์ 

นอกจ�กนี้ยั งมีคณะแปลกๆ อีก เช่น  

ว�ริชศ�สตร์ ชื่อของคณะนี้ย่อม�จ�กว�รี  

คนที่จบคณะนี้ไปจะทำ�ง�นในอคว�เรียม 

แล้วอย่�งที่ธรรมศ�สตร์ก็จะมีส�ข�ก�ร 

ออกแบบพัสตร�ภรณ์ หล�ยคนบอก

ว่�เหมือนชุดไทยอะไรแบบนี้หรือเปล่� 

แต่คว�มจริงเกี่ยวกับก�รออกแบบเครื่อง

แต่งก�ยแบบล้ ำ�สมัยเป็นก�รประยุกต์

ศิลปะเกี่ยวกับก�รแต่งก�ยนอกจ�กนี้ยัง

มีเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งอันนี้ เหม�ะสำ�หรับ

ผู้ช�ยม�ก ช่ือก็ต�ยตัวอยู่แล้ว ไม่ต้อง 

บอกว่�ทำ�อะไร แต่จบไปอยู่ในห้องฉุกเฉิน 

ของโรงพย�บ�ลต่�งๆ คอยปฐมพย�บ�ล

เบื้องต้นแก่คนไข้ที่เข้�ม�ในห้องฉุกเฉิน  

แต่ยังไงก็แล้วแต่ ไม่ว่�น้องจะเลือกเรียน

อะไร ให้ระลึกไว้ว่�

เรื่องงาน เรื่องเรียน คนละเรื่องเดียวกัน
 เพร�ะบ�งคนโชคดีม�ก ได้ทำ�ง�น

ตรงกับสิ่งที่เรียนม� อย่�งพี่เบนจบบริห�ร 

ม�ก็ใช้ศ�สตร์ก�รจัดก�รม�ทำ�ง�นใน

ห้องสมุดได้ ซึ่งก็ไม่ได้ตรงส�ยง�น 100% 

คว�มจรงิมนักม็คีว�มหล�กหล�ยม�กขึน้ แต่

ต้องให้แน่ใจว่�น้องถนัดอะไร อินกับอะไร  

ที่ จะมั่ น ใจว่ �ส�ม�รถแสดงศักยภ�พ 

ออกม�ได้

 สว่นพีล่�เตฝ้นัอย�กจะเปน็ครแูนะแนว 

ตั้งแต่เด็ก แต่ตอนสอบเข้�มห�วิทย�ลัย 

เอกแนะแนวไม่เปิด ตอนนั้นผิดหวังม�ก ก็

ไม่อย�กเรียนอย่�งอ่ืนแล้ว แต่ไปไล่ดูคณะ

อีกที น้องๆ อ�จจะเป็นเหมือนพี่ก็ได้

สำาคัญที่สุดเลยสำาหรับชีวิตมัธยม
ปลายเนี่ย คือการลองเปิดโอกาส

ให้ตัวเองร่วมกิจกรรม ทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน  

การเข้าค่าย ทำางานพิเศษ อาจจะ
ได้เงินด้วย สิ่งสำาคัญคือได้ค้นพบ

ตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ 
ยังได้คอนเน็กชันด้วย
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คือตอนเรียนมัธยมเร�ไม่ได้มีอะไรที่ชอบ 

เป็นพิเศษ เร�ก็ไปเจออยู่สองคณะคือท่องเท่ียว 

กบันิเทศศ�สตร ์เร�ก็คิดว�่ถ้�เรยีนก�รทอ่ง

เทีย่วน�่จะไดเ้ทีย่วเยอะ อกีอย�่ง รุน่พีข่องพี ่

ทีส่อบเข�้ไปกอ่นหน�้นัน้ คณะนเิทศศ�สตรม์ี

แตด่�ร� เร�กค็ดิว�่ไม่ใช่แนวเร�แน่ๆ เพร�ะ

ถ�้ไดเ้รยีนจรงิๆ คงเปน็ได้แค่คนทำ�เบือ้งหลงั 

อ�จจะคอยจัดไฟ (ฮ�) แต่ไปคุยกับครูแนะแนว 

เข�ก็บอกว่�ถ้�จะเลือกคณะ ไม่ใช่ดูแค่ว่� 

มันเหม�ะหรือว่�ชื่อคณะน่�สนใจแล้วเร� 

เข�้ไป ตอ้งไปเปดิดหูลกัสตูรเลยว่�ทอ่งเทีย่ว 

เรียนอะไรบ้�ง นิเทศเรียนอะไรบ้�ง พอไปเปิดดู 

หลักสูตรท่องเท่ียวก็รีบปิดเลย เพร�ะว่�ต้อง 

รู้ 3 ภ�ษ� แล้วต้องเรียนภ�ษ�เป็นเอกด้วย 

มเีอกแขนงภ�ษ�เยอรมนั ฝรัง่เศส จีน ลำ�พงั

เร�สอบภ�ษ�อังกฤษโอเน็ตคะแนนก็เน่�

ม�กเลย ก็ตัดสินใจเลือกนิเทศไป แล้วก็ติด

นิเทศ ตอนนี้ง�นที่ทำ�ก็เลยกึ่งๆ ระหว่�งครู

แนะแนวกับนิเทศนะครับ

 ส่วนคว�มคิดเก่ียวกับร�ยได้ของง�น

ที่น้องจะทำ�เม่ือจบไปแล้ว ถ้�น้องคิดว่� 

จบคณะน้ีไปแล้วจะรวยไหม พ่ีต้องบอกว่� 

คว�มรวยของแตล่ะคนไมเ่หมอืนกัน บ�งคน 

อยูท่ีต่วัเงนิ บ�งคนกข้ึ็นอยู่กับสิง่ทีท่ำ� คุณค่�

ของอ�ชพี หรอืบ�งคนกร็วยที่ใจ ไดช้ว่ยเหลอื 

สังคม อย�กทำ�ประโยชน์เพ่ือสังคม แล้วตัวเอง 

ก็อยู่ได้ด้วย อะไรแบบนี้

 แต่เท่�ท่ีพี่สังเกต ในยุคหลังม�นี้มี 

2 ส�ข�อ�ชีพ ท่ีพ่ีเห็นว่�น้องๆ ให้คว�ม

สนใจกนัม�ก และคดิว�่ทำ�ร�ยได้ดี อย�กจะ 

เรียนกันม�กในปัจจุบันคือ

สาขาการบินและการโรงแรม
 ส�ข�ก�รบินม�แรงม�กนะ แต่จะ 

บอกน้องๆ ว่�ไม่ต้องจบก�รบินโดยตรงก็

ส�ม�รถเป็นแอร์ฯ สจ๊วต หรือว่�กัปตันบน

เครื่องบินได้ แต่ปัจจุบันก็มีหล�ยหลักสูตร

ที่สอนนักศึกษ�เพื่อจบออกม�ทำ�อ�ชีพ 

เกีย่วกบัก�รบนิโดยตรง อย�่งเชน่ คณะธรุกจิ 

ก�รบนิของมห�วทิย�ลัยแมฟ้่�หลวง ขน�ดว�่ 

อยู่ไกลม�ก อยู่ไกลถึงจังหวัดเชียงร�ย ก็มี

นอ้งๆ ยอมย�้ยสำ�มะโนครวัไปเรยีนกนัเยอะ 

เพร�ะว่�อย�กเปน็แอรฯ์ หรอืทำ�ง�นเกีย่วกบั 

ด้�นนี้จริงๆ 

 ส่วนส�ข�ก�รโรงแรมก็มีร�ยละเอียด 

เกี่ยวกับส�ข�วิช�ของมันนะ ต้องดูก่อนว่�

น้องจะเรียนไปเพื่อเปิดโรงแรมเอง หรือว่�

อย�กเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมหรือว่�อะไร 

ก็มีก�รจัดดอกไม้ ก�รจัดง�นในโรงแรม ก็

ต้องดูว่�เร�เรียนไปเพ่ืออะไร เพร�ะก�ร

โรงแรมนีก่ว�้งม�กเลยนะ บ�งคนกค็ดิแคว่�่ 

เรียนไปเพ่ือไปยืนต้อนรับอยู่ด้�นหน้�โรงแรม  

แตม่นัไม่ใชน่ะ มนัลกึกว�่นัน้  นอ้งตอ้งรู้ภ�ษ� 

รู้ก�รบริห�รจัดก�รต่�งๆ รวมไปถึงก�ร

รับลูกทัวร์ในโรงแรม มันอ�จจะลึกกว่� 

ที่หล�ยๆ คนคิด

 

เรียนมหาวิทยาลัยไหนดี ?
 ถ้�เป็นเร่ืองอ�ห�ร ก�รโรงแรม ก�ร

ท่องเท่ียวพ่ีแนะนำ�ให้ ไปมห�วิทย�ลัย

ส วน ดุ สิ ต ค รั บ  ถ้ � อ ย � ก เ ป็ น แพทย์   

จบที่ไหนก็เป็นแพทย์ อย่�งมีรุ่นพี่คนหนึ่ง 

ไปตั้ ง ก ร ะทู้ ใ น  www .Dek -D . com 

ว่�เข�ติดแพทย์ร�ม�ฯ เสร็จปุ๊บแล้วไป

บอกพ่อ พ่อไม่ดีใจเลย แล้วก็เดินขึ้นห้อง

ไป เข�ก็โพสต์บอกว่� เข�อุตส่�ห์อ่�น

หนังสือสอบอย่�งหนัก แต่พ่อไม่ดีใจเลย  

แต่พอสืบไปสืบม� พ่อของเข�จบแพทย์

ศิริร�ช เข�กเ็ลยอย�กใหลู้กจบจ�กทีเ่ดียวกนั 

อนันีเ้ร�ก็เข�้ใจท้ังพอ่และลกูนะ แต่ในฐ�นะ 

ผู้เรียนอย่�งเร�ครับน้องๆ ท่องไว้ตลอดว่� 

อกีหล�ยปทีีเ่ร�เรยีน พ่อแมไ่มไ่ดม้�ชว่ยเร� 

นะครับ เรียนแพทย์ จบที่ไหนก็คือแพทย์  

ตอนเร�รักษ�ไม่มีคนถ�มหรอกครับว่�จบ 

จ�กไหน 

 ถ้ � เป็นคณะวิศวะก็ดั ง เป็นบ�งที่  

นะครบั แตพ่ดูกนัตรงๆ เดีย๋วนีม้ห�วิทย�ลยั 

เอะอะก็เปิดวิศวะนะครับ ที่ดังๆ ก็ต�มที่เร� 

รู้กัน อย่�งเช่น วิศวะ จุฬ�ฯ วิศวะ เกษตรฯ  

วิศวะพระจอมเกล้�ฯ ให้เร�ดูท่ีหลักสูตร

ม�กกว่�ครับว่�ชอบของที่ไหน เหม�ะกับ

ที่ไหน ไม่ใช่เลือกแค่มห�วิทย�ลัยดังๆ หรือ

คณะยอดนิยมต่�งๆ ให้น้องๆ ท่องไว้เสมอ

นะครับว่� คณะที่ชอบก็เหมือนคนที่ ใช่  

อยู่ที่ไหนก็มีคว�มสุข

 คณะที่ชอบก็เหมือนคนที่ใช่  
อยู่ที่ไหนก็มีความสุข
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เปิดตำ�ร�วิช� แนะให้แนว ปี 2

บริหาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ ควรจะ
เรียนอะไรดี
 ถ�้ใหพ้ีล่�เต ้เลอืกจ�กส�มคณะนี ้พ่ีตอ้ง 

ถ�มกลับว่� น้องเกลียดเลขม�กแค่ไหน 

ถ�้ชอบเลขม�ก พีแ่นะนำ�ใหไ้ปบญัช ีรองลงม� 

ถ้�อยู่ได้ แต่ลึกๆ ไม่ชอบ น่�จะไปเศรษฐศ�สตร์  

ส่วนถ้�มีเลขน้อยที่สุดก็น่�จะเป็นบริห�ร 

ส่วนพี่เบนคิดว่� ต้องดูว่�เร�เรียนเพื่อไปทำ�

อ�ชพีอะไร พีว่่� 3 ด�้นนีก็้มคีว�มสำ�คญัเท�่

กันแหละ ถ้�เร�อย�กจะเป็นนักวิเคร�ะห์ 

เศรษฐศ�สตรก์น่็�จะดี อย�่งบญัชีก็ตอ้งดูว�่ 

ชอบทำ�ง�นลักษณะไหน 3 คณะนี้ท�งเลือก 

เยอะม�ก บ�งที่มีหลักสูตรปริญญ�ตรีควบ

ปริญญ�โทด้วย ก็เป็นท�งเลือกให้กับน้องๆ 

ม�กยิ่งขึ้น บ�งหลักสูตรมีศึกษ�แลกเปลี่ยน 

กับต่�งประเทศด้วย หลักสูตรปกติ หรือ 

อินเตอร์ก็มีร�ยละเอียดวิช�ที่ไม่เหมือนกัน

คณะโลจิสติกส์เรียนเกี่ยวกับอะไร
 ช่วงสองปีหลังม�นี้ คณะนี้ม�แรงม�ก 

ถ้�อย�กเรียนคณะนี้ที่ดีที่สุดต้องเรียน 

ที่มห�วิทย�ลัยบูรพ� ซ่ึงเหมือนเร�ไป

ประกวดเลย เพร�ะบ�งส�ข�รับแต่ผู้ช�ย

นะครับ ต้องสูงเกิน 165 ซม. คณะนี้จะ

เรียนเกี่ยวกับก�รขนส่ง ที่มันต้องไปอยู่ที่

มห�วิทย�ลัยบูรพ� เพร�ะจริงๆ แล้ว มัน

เกี่ยวข้องกับก�รขนส่งท�งน้ำ� มห�วิทย�ลัย

บูรพ�อยู่ใกล้น้ ำ� จึงดีที่สุดครับ

ถ้าเป็นนักกีฬา ควรเรียนคณะอะไรครับ
 ถ้�เป็นนักกีฬ�จะมีโควต�เยอะม�ก 

มีทั้งโควต�กิจกรรม เรียนดี หรือถ้�ถนัด

วิทย�ศ�สตร์หน่อยไปด้�นวิทย�ศ�สตร์ 

ก�รกีฬ� ท่ีจฬุ�ฯ กด็ ีของมศว กม็ ีหรอืจะไป

เรียนส�ยครูก็ได้ เป็นครูสอนพละ เป็นโค้ช  

แลว้ไมไ่ด้มแีคโ่ควต�กฬี�ทีต่อ้งปะทะเท�่นัน้ 

หม�กรุก หม�กเก็บก็เป็นกีฬ� เอ�ไว้ยื่นเข้�

มห�วิทย�ลัยได้ ไม่จำ�เป็นว่�น้องต้องสนใจ

คณะเกี่ยวกับกีฬ�เท่�นั้นด้วย น้องส�ม�รถ 

เข�้คณะอะไรก็ไดเ้ลย โดยยืน่คว�มส�ม�รถ

ด้�นกีฬ�เข้�ไป น้องไม่ต้องห่วงเลยนะครับ 

เพร�ะทุกมห�วิทย�ลัยต้องก�รนักกีฬ�

นอกจากคณะนิเทศศาสตร์ มีคณะไหน
อีกบ้าง ที่สอนเกี่ยวกับสื่อ
 เรียนนิเทศศ�สตร์ก็ดีแล้วนะ แต่ถ้� 

ผูป้กครองใครห�้ม พ่ีแนะนำ�ใหเ้รยีนที ่I.C.T. 

มห�วิทย�ลัยศิลป�กร หรือมห�วิทย�ลัย

มหิดลก็ได้เพร�ะคณะนี้จะเรียนเก่ียวกับ

นิเทศและกร�ฟิก

ถ้าอยากจะเรียนรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศ อยู่ ม.5 จะต้องเรียน
อะไรบ้าง ถ้าจะไปแลกเปลี่ยน จะมีผล
อะไรบ้างไหม

 

อย�กให้น้องจำ�ชื่อคณะรัฐศ�สตร์ IR ของ

จุฬ�ฯ เอ�ไว้ เพร�ะคณะนี้ของจุฬ�ฯ 

คะแนนสูงที่สุดในประเทศ แล้วในรุ่นหนึ่ง  

มี 40 คน จะเป็นเด็กเตรียมฯ ไปแล้ว 38 คน 

สำ�หรับน้องที่อย�กจะเข้� จำ�ไว้เลยนะว่� 

เร�จะต้องได้ GAT ม�กกว่� 285 คะแนน  

ข้ึนไป ท่ี ม.ธรรมศ�สตร์ก็มี ม.เกษตรศ�สตร์ก็มี

วิศวะปิโตรเลียมควรจะเข้าที่ไหน จะเข้า
โดยสอบตรงหรือแอดมิชชัน รายได้เร่ิม
เท่าไหร่
 คณะน้ีหล�ยคนชอบ เพร�ะเป็นคณะ

เปิดใหม่ แต่ต้องถ�มใจน้องๆ ก่อนว่�

ถ้�เรียนคณะนี้ จะกล้�ไปฝึกง�นกล�ง

ทะเลไหม เร�จะฝึกง�นส�มเดือนเป็น

อย่�งต่ ำ� ไม่มีก�รติดต่อจ�กโลกภ�ยนอก 

ก็มีหล�ยมห�วิทย�ลัยครับ ที่จุฬ�ฯ ก็ดี  

แตท่ีเ่ปดิทีแ่รกจะเปน็ มห�วทิย�ลยัศิลป�กร 

ส�ข�น้ีจะมีท้ังรับตรง และแอดมิชชันน้องๆ 

จะลองสอบได้หล�ยที่ครับ

คำาถามจากน้องๆ

Q&A
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Interview

การที่เราเลือกสื่อสารกับน้องๆ ชั้นมัธยม มีความน่าสนใจอย่างไร
 พี่ล�เต้ : ดีนะ พ่ีทำ�ง�นเกี่ยวกับเด็ก ก�รเลือกที่จะส่ือส�ร 

กับเด็ก ช่วยลดคว�มเข้�ใจผิด อย่�งเรื่องก�รสอบเข้�มห�วิทย�ลัย 

กท็ำ�ให้เข�เห็นภ�พท�งเลอืกของเข�ชัดเจนขึน้ ลดคว�มเครยีดต�่งๆ 

ให้เข�รู้ว่�ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว พอถึงเวล�ที่จะต้องเตรียมตัว เข�จะ

ต้องทำ�อะไรบ้�ง

การแนะแนวนอกจากจะทำาให้น้องๆ ตัดสินใจเลือกเรียนคณะต่างๆ 
แล้วหากกล่าวในด้านอ่ืนๆ การแนะแนวมีอิทธิพลกับน้องๆ มากแค่ไหน
 พีล่�เต ้: พีว่�่นอ้งทีฟ่งัก็คงดคูนพดูดว้ยสว่นหนึง่ ว�่มนัตรงกบั 

ข้อมูลที่เข�มีม�กแค่ไหน แต่อย่�งไรก็ต�ม เข�ก็คงไม่ได้เชื่อ 100% 

แต่ยึดเป็นอีกหนึ่งคว�มเห็นม�กกว่� ส่วนคนที่ตัดสินใจสุดท้�ยก็คง 

เป็นตัวน้องเอง ไม่ใช่ว่�ข้อมูลมันผิด แต่เข�จะยึดถือร�ยละเอียด 

บ�งส่วนที่เข�ไม่รู้ นำ�ม�ประกอบก�รตัดสินใจของตัวเอง

พี่ลาเต้คาดหวังอย่างไรบ้างกับการแนะแนวน้องๆ
 พี่ล�เต้ : พี่จะมีสองอย่�ง อย่�งแรกก็คือต้องก�รให้น้องเข้�ใจ

เก่ียวกับระบบก�รสอบเข้�มห�วิทย�ลัย ว่�ที่ผู้ปกครองของน้องๆ  

อ�จจะงงๆ มันคืออะไรบ้�ง เร�ก็ปรับภ�ษ�ให้สื่อส�รกับพวกเข�ได้

ง�่ยข้ึน พูดเปน็ต�ร�งเวล�ให้เข�รูว้�่จะตอ้งทำ�อะไร สว่นอกีอย�่งหนึง่ 

ก็คือ อย�กให้มองว่�พี่เป็นอีกหน่ึงคว�มเห็น เพร�ะสุดท้�ย

ก�รสอบเข้�มห�วิทย�ลัยไม่ควรจะเชื่อใครเลยนอกจ�กตัวเอง  

พี่แค่อย�กให้น้องนำ�เอ�สิ่งที่พี่พูดไปประกอบก�รตัดสินใจ

ถ้าอย่างน้ัน เน้ือหาในการบรรยายท่ีพี่ลาเต้บอกว่าการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย เหมือนกับการไปยืนที่ปากเหว สุดท้ายน้องก็จะต้องไป
ยืนด้วยตัวเองใช่ไหม

 พ่ีล�เต ้: ใชค่รบั เพร�ะเดก็สมยันีต้อ้งเตรยีมตวัเรว็ มนัสอบเยอะ  

สอบบ่อย โอก�สที่จะพล�ดมันก็มีเยอะ อย่�งถ้�พี่จะเข้�แพทย์  

พ่ีอ�จจะต้องสอบอย่�งน้อย 6 คร้ัง ถ้�พ่ีเก่งม�ก พ่ีก็อ�จจะติดหมดเลย 

แตม่นัไมเ่ปน็อย�่งนัน้ครบั นอ้งกจ็ะมตีดิบ�้งไมต่ดิบ�้ง นอ้งกจ็ะผ�่น

อ�รมณเ์ครยีดหล�ยๆ ครัง้ สดุท�้ย ในคว�มรูส้กึของนอ้ง คณุค�่ของ 

ตัวน้องก็จะห�ยไปเลย

ความรูส้กึท่ีจะตอ้งไปยืนท่ีปากเหวมักจะเกิดข้ึนเสมอ เม่ือตอ้งตดัสนิใจ 
ครั้งใหญ่ในชีวิต ถ้าเป็นอย่างน้ัน สุดท้ายแล้ว ความรู้สึกน้ีเป็นสิ่งท่ี
เด็กจะต้องรับผิดชอบเองในฐานะคนท่ีกำาลังจะเป็นผู้ใหญ่ หรือเป็น 
สิ่งที่ระบบการศึกษาควรให้ความช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหน
 พี่ล�เต้ : พี่ว่�ผู้ใหญ่เข�ก็เอื้อระบบกับเด็กพอประม�ณ ในแง่ 

ทีเ่ข�เหน็ว�่ทฤษฎนีีม้นัดนีะ แตส่ดุท�้ยเข�ไมไ่ดรู้จ้รงิๆ ว�่ พอนำ�ม� 

สู่เชิงปฏิบัติ มันใช้ไม่ได้ เพร�ะเข�ไม่ได้ลงม�สัมผัส เหมือนกับโค้ช 

ที่อยู่นอกสน�ม แต่ไม่ได้ลงม�เล่นจริง ซึ่งถ้�ถ�มใจพี่จริงๆ ระบบ 

ก็ควรจะต้องปรับอีกเยอะ อย่�งที่พ่ีบอกว่� มันสอบบ่อยจนเกินไป  

จนน้องเหมือนไม่ได้ใช้ชีวิตช่วง ม.6 เลย น้องไม่ได้ทำ�อะไร

เลย แล้วบ�งที น้องก็สุ่มๆ สอบไป ก็มีปัญห�เรื่องค่�ใช้จ่�ย 

เรื่องก�รกันที่คนอ่ืนต�มม�อีก ก�รมีง�นแนะแนวเหมือนครั้ง

นี้ ส่ิงที่พ่ีชอบคือ มันทำ�ให้น้องรู้ว่�ส่ิงที่สำ�คัญจริงๆ ไม่ใช่ก�รเร่ง 

พี่ลาเต้ - มนัส อ่อนสังข์ 
บรรณาธิการคอลัมน์การศึกษา Dek-D.com
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เปิดตำ�ร�วิช� แนะให้แนว ปี 2

ทำ�คะแนนเพื่อให้เข้�ได้ แต่คว�มสำ�เร็จคือก�ร

ได้เข้�ไปเรียนสิ่งที่ตัวเองต้องก�รจริงๆ เพร�ะ

ก�รแอดมิชชั่นติด น้องดีใจได้ม�กที่สุด 3 วัน 

แตสุ่ดท้�ยถ�้เรยีนแลว้ไมช่อบก็จะเสยีเวล�อยูดี่

จากการแนะแนว เราไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึก
เก่ียวกับสิ่งท่ีน้องจะต้องทำาในอนาคตได้ เรา 
ไม่สามารถทำาให้น้องเห็นภาพได้ว่า การเรียน 
สิ่งท่ีไม่ใช่วิชาชีพ อาจต้องอาศัยลักษณะเฉพาะ
ตวับางประการ หรือแม้แตร่ายละเอยีดตา่งๆ ของ
การทำางาน ท่ีแตกต่างจากการเรียน ในส่วนน้ี 
พี่ลาเต้ และ Dek-D.com จะมีส่วนช่วยน้องๆ 
อย่างไรบ้าง
 พี่ล�เต้ : เวล�แนะแนวเกี่ยวกับอ�ชีพ เร�

ก็คงพูดได้แค่พื้นฐ�น ว่�ถ้�น้องอย�กเป็นวิศวะ 

กเ็รยีนคณะวศิวะ ถ�้อย�กเปน็ล�่มก็เรยีนอกัษร 

แต่ทั้งนี้ เร�ก็จะพูดเสมอว่�บ�งอ�ชีพก็ไม่ได้ 

เป็นไปต�มนั้นนะ ถ้�น้องเคยอย�กเป็นแอร์ฯ 

สดุท้�ยไปเรยีนเกีย่วกบัธุรกิจก�รบนิ จบม�นอ้ง 

อ�จจะไม่ได้เป็นแอร์ฯ ก็ได้ อย่�งในเว็บฯ 

Dek-D.com เอง เวล�ที่พูดถึงคณะในฝัน 

หรืออ�ชีพในฝัน เร�จะไม่เคยเอ�ตัวอย่�ง 

ม�คนเดียว แต่เร�จะเอ�ม�อย่�งน้อย 3 คนให้ 

เหน็ว่�บ�งคนก็ไม่ไดท้ำ�ง�นตรงกับสิง่ทีเ่รียนม� 

อ�จจะต้องดูว่�น้องสนใจอะไร แล้วน้องทำ� 

ไดด้หีรอืเปล่� สุดท้�ยก็ตอ้งม�ดูเง่ือนไขทีท่ีน่อ้ง 

จะไปด้วย เพร�ะเร�ให้ภ�พที่ชัด ณ จุดที่เข� 

ตัดสินใจตรงนั้น แต่ในร�ยละเอียดของอ�ชีพ 

เป็นส่ิงท่ีน้องจะต้องเรียนรู้เองเป็นร�ยบุคคล

น้องเซเว่น
ธนธัช ชัยเชิดชูวงศ์ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะให้แนว  
ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

จากกิจกรรมแนะให้แนวสัญจร 
ในครั้งน้ี น้องเซเว่นได้ประโยชน์
อะไรบ้าง
 น้องเซเว่น : ได้ประโยชน์ 

ครบั เกีย่วกบัเรือ่งคณะทีเ่ร�ไมรู่ ้มี

ท�งเลือกม�กขึน้ ไดรู้ว้�่เร�มโีอก�ส 

ม�กขึ้น อย่�งผมอย�กเข้�คณะ

อักษรศ�สตร์ ก็ได้รู้ว่�เร�ควรจะ

เริ่มเตรียมตัวเร�ยังไง

กิจกรรมแนะให้แนวในครั้งน้ี ต่าง
จากท่ีคุณครูแนะแนวในโรงเรียน
บ้างไหม
 น้องเซเว่น : คล้�ยกันครับ  

แต่ถ้�เป็นครูแนะแนวในโรงเรียน

เร�กอ็�จจะพดูคยุกนัง�่ยกว�่ เพร�ะ 

เร�เข้�ห�ได้ตลอด แต่ก็มีส่วนที่

คุณครูแนะแนวในโรงเรียนไม่เคย

บอกบ้�งเหมือนกัน

ถ้าไปร่วมโครงการแนะให้แนวท่ี 
TK park คิดว่าจะได้ประสบการณ์
อะไรที่ต่างจากงานในวันนี้บ้างไหม
 น้องเซเว่น : น่�จะต่�งครับ 

เพร�ะว�่ง�นวนันีค้นเยอะกว�่ ทำ�ให ้

ไม่ได้คุยร�ยละเอียดม�กเท่�ไหร่นัก

คิดว่างานแนะให้แนวมีส่วนช่วย 
ในด้านอื่นๆ บ้างไหม นอกจากเรื่อง
เรียนหรือการเลือกคณะ
 น้องเซเว่น : ช่วยให้เร�รู้ว่�

โอก�สมันเปิดกว้�ง อย่�งที่พี่ล�เต้ 

พูดเก่ียวกับเรื่องคณะโลจิสติกส์  

ที่เร�ไม่เคยรู้ม�ก่อน ทำ�ให้เร�ไป 

ปรับใช้เวล�เร�ตัดสินใจเรื่องอื่นๆ 

ว�่เร�ควรศกึษ�ท�งเลอืกต�่งๆ ใหด้ ี

เพร�ะโอก�สสำ�คัญอ�จเป็นสิ่งที่

เร�ไม่เคยรู้ว่�มันมีอยู่



18



19



20

มากกว่า “แนะ” คือให้ “แนว”

ทำาไมต้อง ‘แนะ’ ให้ ‘แนว’
 เด็กที่กำ�ลังเรียนอยู่ ช้ันมัธยมศึกษ� 

ปทีีห่กจะรูก้นัดวี�่ ระบบสอบเข�้มห�วทิย�ลัย 

ยุคน้ีซับซ้อนม�ก เหมือนเล่นบันไดงู ฉะน้ันแล้ว 

ก�รแนะแนวธรรมด�จึงไม่เพียงพอในปัจจุบัน 

ห�กสังเกตในเว็บฯ Dek-D.com จะเห็น

คนม�ตั้งกระทู้ถ�มเยอะม�กว่� จะต้องทำ�

อย่�งไรให้สอบติด จะทำ�ข้อสอบอย่�งไร จะ

เรียนพิเศษที่ไหน เรียนอะไรเพิ่มดี ไปจนถึง 

ต้องไปบนที่ไหน ซึ่งพี่ก็เข้�ใจแหละว่�น้องๆ 

ทุกคน ก็มีเป้�หม�ยที่อย�กจะเข้�ไปเรียน

ในคณะและมห�วิทย�ลัยที่ตัวเองชอบ แต่

ไม่ได้คิดเลยว่�คณะนั้นๆ เหม�ะกับตัวเอง

หรือเปล�่ นีค่อืสิง่ทีรู่ส้กึว�่ปัจจบุนั อ�จจะยัง  

‘แนะ’ ไม่ ‘แนว’ หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ 

ค�บแนะแนวยงัคงเปน็ค�บท่ีนอ้งๆ หล�ยคน 

ใชท้ำ�ก�รบ�้น ใชพั้กผอ่น บ�งทเีรยีนพลศึกษ� 

ม�เหนื่อยๆ น้องก็จะรู้สึกว่�พักก่อนแล้วกัน 

หรือค�บต่อไปก�รบ้�นคณิตศ�สตร์ยังไม่เสร็จ 

ก็จะเอ�ม�ป่ันก่อน ก็เป็นค�บท่ีต้องบอกว่� 

น่�น้อยใจ เพร�ะเวล�ท่ีเว็บฯ Dek-D.com  

ออกไปออนทัวร์ต�มโรงเรียนเน่ีย ครูแนะแนว 

ของแต่ละโรงเรียนก็จะม�นั่งปรับทุกข์กัน 

ว�่โรงเรียนนีม้คีรแูนะแนวนอ้ย ดแูลไม่ทัว่ถงึ 

ถ�มเข�ว่�ทำ�ไมถึงมีน้อย ก็ตอบกลับม�ว่� 

ผู้อำ�นวยก�รยังไม่มีนโยบ�ยจะรับเพิ่ม 

ก็ให้คุณครูที่สอนภ�ษ�ไทย คุณครูที่สอน

คณติศ�สตร ์ม�แนะแนวนอ้งๆ ไปกอ่น เดก็

ก็เลยไม่ได้รับข้อมูลม�กเท่�ที่ควร คือ วิช� 

แนะแนวไม่ควรเป็นวิช�ที่คุณครูเข้�ม�แล้ว 

บอกว่� วันนี้มีโควต�ม�นะ มีรับตรงม�นะ  

แต่มันสำ�คัญกว่�นั้น มันคือก�รชี้ท�งสว่�ง 

แก่เด็กๆ ให้คำ�ตอบว่� เด็กคนนี้อย�กเรียน 

ส�ข�นีม้นัเหม�ะกับตวัเข�หรอืยัง เดก็บ�งคน 

จะห�ข้อมูลเองจ�กรุ่นพี่ จ�กอินเตอร์เน็ต  

แตพ่อมปีญัห� ไมเ่ข�้ใจ จะไปห�ครแูนะแนว  

ครูแนะแนวกลับต้องไปสอนวิช�อื่นๆ ไม่ได้ 

อยู่คอยแก้ปัญห�ให้เด็กๆ ทั้งๆ ที่ 

สำาคัญกว่า ‘Teacher’ คือ ‘Tnstructor’ 
 struc- ร�กศัพท์แปลว่� ‘สร้�ง’ ส่วน 

in แปลว่� ‘ใน’ ดังนั้น instructor จึงเป็น 

 แม้ระบบการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา จะซับซ้อนมากขึ้นเสียจนน้องๆ มัธยมปลายหลายคนต้ังตัว 
ไม่ทัน อีกท้ังคาบเรียนแนะแนวอย่างเดียวก็อาจไม่เพียงพอท่ีจะตอบข้อสงสัยจำานวนมากทำาให้น้องๆ หลายคน 
เกิดความลังเล สับสน ไม่แน่ใจบนเส้นทางที่เลือกเดิน อุทยานการเรียนรู้ TK park เข้าใจปัญหาของวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ 
เป็นอย่างดี จึงจัดเวทีเสวนาหาคำาตอบให้แก่น้องๆ ในหัวข้อ ‘แนะ’ อย่างไรให้ ‘แนว’ โดย ครูสมศรี ธรรมสารโสภณ  
พี่ลาเต้ – มนัส อ่อนสังข์ จาก Dek-D.com และ อิมเมจ – สุธิตา ชนะชัยสุวรรณ 
 สุดท้ายแล้ว แม้น้องๆ จะเป็นคนตัดสินใจเลือกทางเดินด้วยตัวเอง แต่เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า มากกว่า ‘แนะนำา’ คือ 
‘ให้แนวทาง’ ดังนี้แล้ว คงจะดีไม่น้อย หากจะมีใครสักคนสามารถเป็นดั่งตะเกียงส่องทาง ทำาให้น้องๆ เห็นสิ่งต่างๆ ชัดเจน 
มากขึ้น และกล้าก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง 

พี่ลาเต้  
มนัส อ่อนสังข์
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ผูส้ร�้งอะไรบ�งอย�่งเข�้ไปในหวัใจของเดก็ 

เน่ืองด้วย เด็กรุ่นนี้เรียนกันคร่ ำ�เคร่งม�ก  

พอพวกเข�มองส่ิงท่ีตัวเองต้องทำ�ในแต่ละวัน 

พวกเข�ก็จะเครียด รอยยิ้มของพวกเข�ก็ 

จะห�ยไป แตเ่ร�ลมืนกึกนัไปว�่พหปุญัญ�ม ี

ตั้งหล�ยท�ง มีหล�ยท�งที่ระบบก�รศึกษ�

ไม่ได้รองรับ ไม่ได้กล่�วเฉพ�ะก�รศึกษ�

ไทย แต่เป็นกันทั้งโลก เพร�ะเร�เรียนโดย

มีเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง ทำ�ให้ก�รศึกษ�เป็น

โรงง�นผลิตสับปะรดกระป๋อง พอเป็นเช่น

นั้น เร�จึงต้องสร้�งกระป๋องขึ้นม�ก่อน 

แล้วสับปะรดทุกลูกในกระป๋องจะต้องเท่�

กันหมด เมื่อเป็นเช่นนั้น ระบบก�รศึกษ�

จึงเป็นระบบอุตส�หกรรม โดยคัดจ�ก

ช่วงอ�ยุ แล้วเอ�กระป๋องม�ครอบทุกคน 

เด็กที่มีกล้�มเนื้อมัดใหญ่ แต่ไม่ถนัดด้�น

วิช�ก�ร ตอ้งม�นัง่ฟงัสิง่ทีเ่ข�ไมไ่ดร้กั เดก็ที ่

รักก�รฟ้อนรำ�ต้องโดนด่�ว่� เธอจะเต้นกิน

รำ�กินไปเพ่ืออะไร เด็กบ�งคนที่ระบบไม่ได้ 

รองรับคว�มส�ม�รถของเข� เมื่อนำ�ม�อัด 

กระป๋องแบบคนอื่นไม่ได้ก็ถูกตร�หน้�ว่� 

ไร้ศักยภ�พ หลักพหุปัญญ�ของ Howard  

Gardner จ�กมห�วิทย�ลัย ฮ�ว�ร์ด  

จึงบอกว่� เร�ไม่ควรเอ�เศรษฐกิจเป็น

ตัวตั้ง เร�ต้องไม่กลัวที่จะไปในท�งที่  

เร�เป็น ขณะเดียวกันคุณครูทุกคนควร 

ทำ�คว�มเข้�ใจเด็กๆ ด้วย

พหุปัญญา 9 ด้าน 

 เช่น พหุปัญญ�ด้�นคำ�พูด ถ้�เร�เห็น

ว่�ลูกศิษย์เร�พูดม�ก เดินลุกล้ีลุกลนไป 

ทุกห้อง เร�ต้องอย่�ไปว่�เข� ถ�มว่� เธอ

ไปไหนม� ส�ม�รถกุเรื่องได้เป็นตุเป็นตะ 

นัน่เข�อ�จจะมอีจัฉรยิภ�พด�้นก�รใชภ้�ษ� 

อย่�เพิ่งบอกว่� ‘เธอโกหก’ เข�แค่อ�จจะมี 

จินตน�ก�ร แต่เอ�ไปใช้ในท�งที่ผิด ห�ก 

เร�ปรับให้เป็นสัมม�ทิฏฐิ เข�อ�จเป็น 

ครูสมศรี 
สมศรี ธรรมสารโสภณ



22

นักเขียนบทภ�พยนตรท์ีย่อดเยีย่มได ้หรอืถ�้ 

มีเด็กนินท�ครูบ�อ�จ�รย์ เร�อย่�เพิ่งไป 

ว่�เข� เพร�ะเข�เป็นเด็กคิดวิเคร�ะห์เก่ง  

 ต่อม�คือ Logic Smart เด็กพวกนี้ 

เก่งด้�นคณิตศ�สตร์ เข้�ใจทุกอย่�งเป็น 

ขั้นตอน เหม�ะกับทำ�ง�นที่มีขั้นตอนชัดเจน 

เด็กพวกนี้ควรทำ�ง�นด้�นวิศวะ

 ต่อม�คือ Nature Smart ห�กมีเด็ก 

คนใดไปน่ังทำ�อ�รมณ์อยูข่�้งสระ หรอืมเีดก็

บ�งคนคยุกบัปล� คยุกบัสนุขัไดรู้เ้รือ่ง คนอืน่ 

อ�จจะห�ว่�เข�บ้� แต่เมื่อไหร่หม�ห�งตก  

เข�จะรู้ว่�มันรู้สึกอะไร ใบไม้ผลัดใบแบบนี้ 

ระดับน้ ำ�ทะเลลดแบบนี้ เข�จะรู้ว่�กำ�ลัง

จะเกิดภัยพิบัติ เด็กพวกนี้จึงควรเรียนด้�น 

สิ่งแวดล้อม ถ้�ห�กเด็กบ�งคนมีคว�ม 

ส�ม�รถในก�รลอก ส�ม�รถลอกข้อสอบ 

ระยะไกลเป็นสิบล้ี อย่�ไปจับ อย่�ไปลงโทษเข� 

เข�มีคว�มส�ม�รถท�งส�ยต� ส�ม�รถ

ประดิษฐ์คิดค้นสื่อต่�งๆ ได้อย่�งดี อะไรที่ 

เร�ไม่เห็น เข�จะเห็น 

 Body  Sma r t  คื อคนที่ มี กล้ �ม

เน้ือใหญ่ เข�เป็นเด็กวิ่งเล่นตั้งแต่เล็ก 

คุณครูจะมองพวกนี้เป็นเด็กไฮเปอร์ เพร�ะ

เร�จับพวกเข�ม�นั่งฟังอะไรที่ไม่อย�กฟัง 

แต่ลองให้เข�ไปทำ�ง�นอ�ส�สมัคร เข�จะ

เป็นอ�ส�สมัครที่ดี ทำ�ได้ม�กกว่�คนอื่นๆ 

 Music Smart คือ แบบน้องอิมเมจ 

ร้องเพลงไป ส�รเอ็นโดรฟินหลั่ง สอบอะไร

ก็ติด

 People Smart นีค่อืเดก็ทีป่ระส�นง�น

ได้ดี เข�จะรวมคนได้เร็วม�ก เข�จะมีเพื่อน

เต็มไปหมด 

 Self - Smart คอืเดก็ทีค่รุน่คดิเกีย่วกับ 

สิ่งต่�งๆ อย่�งลึกซึ้ง และไม่ชอบก�ร

อิมเมจ 
สุธิตา ชนะชัยสุวรรณ
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ถูกรบกวน เพร�ะฉะนั้น ถ้�เห็นเพื่อนของเร�

บ�งคนชอบอยู่นิ่งๆ เข�ไม่ได้หลับนะ เข�กำ�ลัง 

เข้�ฌ�ณ มห�ตมะ ค�นธี ก็เป็นแบบนี้ ฉะนั้นแล้ว  

ถ้�ถ�มว่�เร�ต้องเข้�ใจเด็กๆ อย่�งไร ก็ใช้หลัก 

พหปัุญญ�น่ีแหละ เร�จะเข�้ใจคนได้ทัง้โลก ดังนัน้  

ก�รศึกษ�ที่ดีจึงต้องยอมรับคว�มแตกต่�ง ไม่ใช่ 

เป็นโรงง�นสับปะรดกระป๋องที่ทุกคนเดินไปท�ง 

เดียวกัน และปล่อยให้กระแสสังคมครอบงำ� แต่ 

คำ�ถ�มต่อม�คือ

อะไรคือ ‘สำาเร็จ’
 อย�กจะยกตัวอย่�งสถ�นก�รณ์ที่กำ�ลัง 

เกิดข้ึนในอเมริก� นักประส�ทวิทย�ที่อเมริก�

ทุกคนกำ�ลังเข้�ไปห�ท่�นด�ไลล�มะ แล้วพบว่�

ประส�ทในสมองเร� ยิ่งคนท่ีคิดเก่งๆ เรียนเก่ง 

ไม่ส�ม�รถควบคุมคว�มคิดตัวเองได้ ต้องใช้ย� 

กล่อมประส�ท ย่ิงใช้ดัชนีชี้วัดเป็นรูปธรรม 

ต้องก�รตัวเลขเชิงสถิติ แล้วทำ�ให้ผู้ที่ทำ�ง�นย่ิง 

กดดันก็ยังไม่ใช่คำ�ตอบ อเมริก�จึงกลับม�คิดว่�  

คว�มสำ�เร็จท่ีแท้จริงคืออะไร ซึ่งไม่ใช่ผลสัมฤทธ์ิ 

ทีเ่กดิจ�ก Passion หรือคว�มรู้สกึทีรุ่นแรงอกีตอ่ไป 

แต่เป็น Compassion คว�มเมตต�ที่เร�รู้สึกร่วม 

ไปกับคนอ่ืนๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ เร�เคย 

ทดสอบให้มีคนล้มในห้องประชุมระหว่�งอบรม 

ที่มห�วิทย�ลัยแห่งหนึ่ง ขณะนั้นไม่มีใครออกไป 

ช่วยพยุงพี่ที่ล้มลงไปเลย กลับมีเด็กช�ยคนหน่ึง 

ตัวดำ� ร่�งใหญ่ วิ่งออกไป พอครูถ�มว่�ทำ�ไมถึง

ออกไปชว่ย นกัเรยีนคนนัน้บอกว�่ สงส�รพีเ่ข�ครบั 

พอซักประวัติต่อไปอีก ครอบครัวของเข�เป็น 

เกษตรกรเท่�นั้นเอง และตัวเข�ก็ช่วยพ่อแม่เลี้ยง 

คว�ย น่ีแสดงให้เห็นว�่ก�รศึกษ�ขัน้สงูไมไ่ด้มสีว่น

สร้�ง Compassion เลย ถ้�ครูถ�มคว�มรู้อะไร 

เด็กรูห้มด ตอบแกรมม�ได้ นัน่เปน็เพยีงแค่คว�มรู ้

มอืสอง แตห่�กเข�ไมส่�ม�รถมจีติสำ�นกึดว้ยตวัเอง 

และออกไปช่วยคนที่กำ�ลังล้มอยู่ ก�รศึกษ�ใน 

มห�วิทย�ลัยดังที่ ไหนก็ช่วยเข�ไม่ได้ ฉะนั้น  

ก�รศึกษ�ท่ีดีจึงต้องเน้นพัฒน� Heart and  

Soul หรือ หัวใจและจิตวิญญ�ณของผู้เรียน 

เป็นหลัก ถ้�หัวใจเข้มแข็งจิตวิญญ�ณเข้มแข็ง 

เข�จะเลือกท�งเดินของตัวเองได้ โดยไม่หว่ัน 

กับเร่ืองเงินทอง และอุปสรรคต่�งๆ อีกทั้งเข�จะ 

พ�เพ่ือนๆ ทุกคนไปด้วยกัน ไม่ได้มองว่�จะเป็น 

คู่แขง่ทีต่อ้งห้ ำ�หัน่กนั และสงัคมกจ็ะดข้ึีนไดใ้นทีส่ดุ

เพราะปลายทางคือ ‘ความสุข’
 คว�มสำ�เร็จของก�รเรียนระดับอุดมศึกษ�

ไม่ใช่ก�รแอดมิชชันติด ถ้�เป็นอย่�งนั้นคงไม่มี 

เ ด็ก ซ่ิว แอดมิช ช่ันติดเร�ดี ใจได้แค่ส�มวัน 

ช่ือมห�วิทย�ลัยก็เป็นเหมือนแค่ปกหนังสือ คุณค่�

ที่แท้อยู่คือเนื้อในอย�กให้น้องระลึกไว้เสมอ 

ว่� ‘คณะที่ชอบก็เหมือนคนที่ ใช่ อยู่ที่ ไหนก็มี

คว�มสุข’ นอกเหนือจ�กน้ี มีแต่เรื่องค่�นิยม 

ที่ เป็นกรอบบังคับเร�อยู่ เร�ควรจะปลูกฝัง 

คว�มคิดแบบนี้กันตั้งแต่ต้น ว่�เป้�หม�ยจริงๆ 

ของชีวิตไม่เก่ียวกับเงินเลย แต่มันคือ ‘คว�มสุข’ 

เช่นนี้ เร�ก็จะส�ม�รถลดปัญห�เกี่ยวกับคว�ม 

กดดันของเด็กๆ แม้เร�จะเปลี่ยนแปลงระบบ 

ที่เป็นอยู่ไม่ได้ แต่เร�จะอยู่ได้ เท่�ที่จับคว�มได้  

เด็กสว่นใหญจ่ะรูม้�ตลอดว�่อย�กจะเข�้อะไร แต ่

สิง่แวดลอ้มไมเ่อือ้อำ�นวย บ�งทีอ่ตุส�่หอ์�่นหนงัสอื 

สอบคณะที่ตั้งใจไว้จนติด แต่ไม่ตรงกับคว�ม 

ค�ดหวงัของผูป้กครอง กก็ล�ยเป็นว�่ไมไ่ด้เรยีนแต ่

ถ้�ทุกคนเข้�ใจตรงกันว่�ปล�ยท�งของส่ิงเหล่�นี้ 

ท้ังหมดคือคว�มสุข ก็จะไม่เกิดปัญห�ท่ีกล่�วม�เลย



24

 ทัง้ๆ ที ่เนลสนั แมนเดลล� เคยกล�่วไว้ 

เช่นนั้น แต่เป็นสิ่งที่เร�รู้กันโดยท่ัวไปว่�  

ก�รศกึษ�ไทยกำ�ลงัมปีญัห� มนัเกิดอะไรขึน้

กนัแน่ ท้ังๆ ท่ีห�กเปรยีบเทยีบชัว่โมงเรยีนกบั

ประเทศอืน่ๆ ทัว่โลก เร�ใช้เวล�กับก�รเรยีน 

เยอะม�กเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่กลับ 

มีระดับผลก�รเรียนเกือบจะต่ำ�ที่สุดในโลก 

ข้อมูลท�งสถิติบ่งชี้ว่�เด็กไทยอ�ยุ 15 ปี  

ร�วๆ ร้อยละห้�สิบไม่ส�ม�รถเข้�ใจ

คณิตศ�สตรร์ะดบัพืน้ฐ�น ซึง่หม�ยคว�มว�่ 

ไม่ส�ม�รถคำ�นวณเลขง�่ยๆ ทีน่ำ�ม�ปรับใช ้

ได้ในชีวิตประจำ�วัน คนเหล่�นี้จะโดนหลอก 

ให้ใช้จ่�ยอย่�งไม่จำ�เป็น และก�รข�ดคว�ม

ส�ม�รถดังกล่�วน้ี สะท้อนคว�มแตกต่�ง 

ท�งโอก�สก�รศึกษ�ของประเทศไทย และ

แน่นอนว่� เม่ือเด็กเหล่�น้ีเติบโต คว�มแตกต่�ง 

จ�กจุดเริ่มต้นจะยังคงอยู่ ส่งผลให้พวกเข� 

มีคุณภ�พชีวิตที่แตกต่�งกันม�กต่อไปใน

อน�คต ดังนั้น คว�มแตกต่�งของโอก�ส

ท�งก�รศึกษ�จึงเป็นเรื่องสำ�คัญ Teach 

For Thailand จึงพย�ย�มห�วิธีที่จะช่วยลด 

คว�มเหล่ือมล้ำ�ด้�นโอก�สท�งก�รศึกษ� 

ของคนในประเทศ ผ่�นสิ่งที่เร�เรียกว่�  

‘เครอืข่�ยผูน้ำ�’ พวกเข�คอืคนรุน่ใหมท่ีเ่ชือ่ว�่ 

ก�รศึกษ�เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของประเทศ 

จึงตัดสินใจม�เป็นอ�ส�สมัคร ในโครงก�ร  

‘ผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง’ โดยผู้ร่วมโครงก�ร 

จะไดรั้บโอก�สเพือ่พฒัน�ตวัเอง และไปสอน 

ในโรงเรียนที่ข�ดแคลนโอก�สม�กที่สุด  

ทำ�ง�นเต็มเวล�ภ�ยในระยะเวล� 2 ปี 

 ปัญห�ท่ีเร�พบม�กท่ีสุดจ�กโครงก�รน้ี 

คือ เด็กๆ ส่วนใหญ่ในโรงเรียนที่ข�ดแคลน

มักจะหลงท�ง ไม่รู้ว่�จะเรียนไปทำ�ไม 

หรือว่�อย�กจะประกอบอ�ชีพอะไรอย่�ง 

แท้จริง เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงไม่ตั้งใจเรียน  

เพร�ะไม่รู้ว่�ตัวเองทำ�อะไรอยู่ จะทำ�ไป 

เพ่ืออะไร เพร�ะก�รเรียนในห้องไม่ได้สอดรับ 

กับประสบก�รณ์ในชีวิตจริงของพวกเข� 

Teach For Thailand จึงเช่ือว่�ก�รเรียน 

ทกุอย่�งตอ้งมเีหตผุล ตอ้งรูว้�่เรยีนไปทำ�ไม  

เพือ่อะไร ถ�้ห�กลองสอบถ�มนกัก�รศกึษ�  

หรอืบคุคลทัว่ไป ว�่เรยีนหนงัสอืไปเพือ่อะไร  

คำ�ตอบท่ีได้จ�กผู้คนในสังคมคงคล้�ยคลึงกัน  

ว่�เร�เรียนไปเพ่ือที่จะเป็นคนทำ�ง�นที่ดี  

เป็นบุคล�กรที่ดีของสังคมในอน�คต 

 

แต่จริงๆ แล้ว ห�กเร�ดูต�มแบบสำ�รวจ

ของกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่� ‘เด็กไทย 

เรียนต่อไปเพ่ืออะไร’ เด็กจำ�นวนม�กที่สุด 

เรียนต่อไปเพ่ือคว�มภูมิใจในตัวเอง รองลงม� 

คือ เรียนเพร�ะเปน็คำ�แนะนำ�ของผูป้กครอง  

อันดับสุดท้�ยคือเรียนไปเพื่อที่จะเรียน 

ระดับสูงได้ง่�ยขึ้น และใช้เป็นใบเบิกท�งใน 

อน�คต แตไ่มม่สีว่นใดเลยทีบ่อกว�่ พวกเข� 

เรียนเพื่อที่จะรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นจริงๆ 

 อีกประเด็นหนึ่งที่น่�สนใจคือ เร�เป็น 

ประเทศที่อัตร�ส่วนคนว่�งง�นต่ำ�ที่สุด 

ในโลกอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งหม�ยคว�มว่� 

ปัญห�ที่แท้จริงไม่ใช่ผู้คนในประเทศไม่มี 

ง�นทำ� แต่พวกเข�กำ�ลังทำ�ง�นไม่ตรงส�ย  

ทำ�ในส่ิงที่ตนเองไม่ได้รักมันจริงๆ ถึงเวล� 

แล้วทีเ่ร�ควรกลับม�คดิทบทวนว�่ก�รศกึษ� 

เป็นแค่นั้นหรือเปล่�

 แทจ้รงิแล้ว ก�รศกึษ�ควรมหีน�้ทีห่ลกั 

3 อย่�ง คือ Aspiration คือทำ�ให้ผู้เรียน 

รู้ว่�คว�มฝันของเข�คืออะไร ควรทำ�อะไร 

ต่อไปในอน�คต ประก�รถัดม�คือ Access  

ก�รศึกษ�ที่ดีต้องเปิดช่องท�งให้แก่ผู้เรียน  

ทำ�ให้พวกเข�เข้�ถึงคว�มฝันของตัวเองได้  

และสุดท้�ยคือ ต้องสร้�ง Achievement  

หรอืคว�มรูค้ว�มส�ม�รถทีจ่ะทำ�ใหพ้วกเข� 

ทำ�คว�มฝันให้เป็นจริงได้

 สุดท้�ยนี้ เมื่อก�รศึกษ�มีส่วนสำ�คัญ  

จึงอย�กฝ�กไว้สำ�หรับน้องๆ ที่กำ�ลังค้นห� 

ตัวเองว่� เร�จบปริญญ�ตรีอ�ยุ 22 ปี ห�กเร� 

เกษียณอ�ยุ 65 ปี เร�ต้องทนอยู่กับสิ่งที่ 

เร�เลือกเรียนและนำ�ม�ประกอบอ�ชีพเป็น 

เวล� 43 ปี 

 ในระยะเวล�ดงักล�่วนี ้เร�ตอ้งทำ�ง�น 

วันละ 8 ชั่วโมง ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ม�กของ 

ชีวิต ดังนั้นน้องควรคิดให้รอบคอบ และ 

อย่�เลือกต�มเพื่อนๆ เพร�ะ ‘คว�มเร็วและ 

คว�มขยันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณมี 

เป้�หม�ยที่ใช่ และชัดเจนเท่�นั้น’

สถานการณ์การศึกษาไทยในปัจจุบัน
พิชญุตม์ จิรภิญโญ 
Head of Talent Acquisition จาก Teach For Thailand
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เปิดตำ�ร�วิช� แนะให้แนว ปี 2

 สิบป�กว่�ไม่เท่�ต�เห็น สิบต�เห็นไม่เท่�ทดลองจริง และยิ่งสำ�หรับ 

กิจกรรมส�ยวิทย�ศ�สตร์ด้วยแล้วที่ขึ้นชื่อว่�ทุกสิ่งทุกอย่�งต้องผ่�นก�ร

ทดลอง เปิดตำ�ร�วิช�แนะให้แนวปี 2 จึงเปิดห้องแล็บ ขน�ดย่อมกล�ง  

TK park ให้น้องๆ ได้ทดลองเรียนสไตล์เด็กส�ยวิทย์ กับพี่ๆ นิสิตจ�ก 

คณะวิทย�ศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ทั้ง 4 ท่�น ได้แก่ พ่ีนิก  

พี่ลูกซอง พี่ตอง และพี่ตั้ง โดยมีน้องๆ จ�กหล�กหล�ยโรงเรียนเข้�ร่วม 

เต็มคว�มจุของห้อง Mini Theater 

 หลังจ�กท่ีไดพ้ดูคุยทำ�ก�รละล�ยพฤตกิรรมกันแลว้ พ่ีๆ กท็ำ�ก�รแบง่

น้องๆ ออกเป็น 10 กลุ่มและแจกอุปกรณ์ให้ทุกกลุ่มเท่�ๆ กันคือ เก้�อี้ 2 

ตัว สป�เก็ตตี้ดิบ 1 ถุง และม�ร์ชเมลโลว์ 1 ถุง โดยกิจกรรมที่น้องๆ จะได้ 

ทำ�กันในห้องน้ีก็คือ ‘Spaghetti Marshmallow Bridge’ หรือก็คือก�ร

สร้�งสะพ�นเชื่อมเก้�อ้ีท้ัง 2 ตัวด้วยเส้นสป�เก็ตตี้และม�ร์ชเมลโลว์ที่ 

ได้รับไป โดยมีกติก�ว่�กลุ่มที่จะชนะก็คือกลุ่มที่ส�ม�รถสร้�งสะพ�นที่

แข็งแรงพอจะว�งรถของเล่นลงไปกล�งสะพ�นได้ 10 วิน�ที และถ้�มีผู้ที่

ทำ�ได้ม�กกว่� 1 กลุ่มก็จะม�ตัดสินกันที่คว�มย�วและคว�มสวยง�มของ

ตัวสะพ�น

“เรียนรู้จากวันวาน,  
อยู่เพื่อวันนี้,  

วาดหวังไปยังวันพรุ่ง.  
สิ่งสำาคัญคือ

อย่าหยุดตั้งคำาถาม”  

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

เปิดห้อง LAB  
ทดลองเรียนสไตล์เด็กวิทย์

 พี่ๆ ให้เวล�น้องๆ ทั้ง 10 กลุ่มในก�ร 

ปรกึษ�และสร�้งสะพ�นจรงิ 15 น�ท ีทนัททีีม่ ี

สัญญ�ณให้เริ่ม น้องๆ ก็รีบจับกลุ่มพูดคุย 

และร่�งแบบสะพ�นกันบนกระด�ษทันที  

บ�งกลุม่พย�ย�มห�ทฤษฎที�งวทิย�ศ�สตร ์

ม�ช่วยในก�รออกแบบตัวสะพ�น บ�งกลุ่ม 

ก็ใช้วิธีเลียนแบบสะพ�นที่มีอยู่จริงในโลก 

ในขณะที่บ�งกลุ่มเลือกใช้วิธีทดลองสร้�ง 

หล�ยๆ รูปแบบเพือ่ห�รปูแบบทีด่ทีีส่ดุ  โดย 

น้องๆ ทุกกลุ่มต่�งกระตือรือร้นและช่วยกัน 

อย่�งสนุกสน�น ระหว่�งนั้นพ่ีๆ ก็ม�ช่วย 

ให้กำ�ลังใจเหล่�วิศวกรน้อยอย่�งใกล้ชิด  

จนกระทัง่หมดเวล� ผลก�รตดัสนิปร�กฎว�่ 

มนีอ้งๆ 2 กลุม่ทีส่ะพ�นไมส่�ม�รถรบัน้ ำ�หนัก 

รถของเลน่ได ้จงึม ี8 กลุม่ทีช่นะเงือ่นไขแรก  

และอีก 2 กลุ่มคือ กลุ่ม 5 ที่ชนะเร่ือง 

คว�มย�ว ในขณะที่กลุ่ม 9 ชนะเรื่องคว�ม 

สวยง�ม 

 หลังจ�กน้ันพ่ีๆ ก็ได้ม�เฉลยเรื่อง 

หลักก�รของสะพ�น และนำ�ตัวอย่�งของ 

สะพ�นดังๆ ในโลกม�ให้ดู ก่อนจะอธิบ�ย 

ถึงก�รเรียนวิทย�ศ�สตร์ว่�ก็เปรียบเหมือน

ก�รเวิร์คช็อปในครั้งนี้ ที่ไม่ได้สอนแค่หลัก 

คว�มรู้ แต่ 4 ปีในมห�วิทย�ลัยต้องมีก�ร 

ปฏิบัติและทดลองจริงควบคู่กันไปด้วย 

และสุดท้�ยก่อนจ�กล�กันพี่ๆ ก็ ได้เล่�

ถึงบรรย�ก�ศก�รเรียนก�รสอนคณะ 

วิทย�ศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

คร่�วๆ เพื่อเป็นแรงบันด�ลใจให้กับน้องๆ 

ที่อย�กเรียนวิทย�ศ�สตร์ทุกคน
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จุดเริ่มต้นไม่ใช่ทั้งหมดของเส้นทาง
 บ�งครั้งจุดเริ่มต้นของฮีโร่ก็ ไม่ได้ 

สดุแสนจะคลูหรอืเดด็เดีย่วชนดิว�่ฉนัจะตอ้ง 

เป็นฮีโร่ม�ตั้งแต่แรก ก�รจะเป็นคนที่

ประสบคว�มสำ�เร็จก็เช่นกัน บ�งครั้งก็ต้อง

ยอมรับว�่เร�อ�จไมไ่ดเ้ปน็คนตดัสนิใจเลอืก

จดุเร่ิมตน้ของเสน้ท�งเองสยีทัง้หมดเหมอืน

เหตุผลที่ ฌอห์ณ จินด�โชติ นักแสดงหนุ่ม

เลือกที่จะเรียนส�ยศิลป์-คำ�นวณ 

 “ฌอห์ณรู้ตัวว่�ชอบส�ยศิลป์ตอนช่วง

ม.ต้นตอนปล�ย ตอนน้ันดูจ�กคะแนนเทส 

กล�งภ�คและปล�ยภ�คพบว่�เร�ค่อนข้�ง 

ถนัดวิช�อ่�นวิเคร�ะห์ คำ�นวณค่อนข้�งจะ 

ป�นกล�ง และเร�ก็ชอบเวล�อ�จ�รย์เล่�เร่ือง 

เลยรู้ตัวว่�เร�ชอบท�งศิลป์ แต่จะศิลป์ 

อะไรค่อยไปรู้ตัวตอนท้�ยๆ ก่อนที่จะเลือก  

สดุท�้ยกเ็ลยเลอืกศลิป์-คำ�นวณ ซึง่จรงิๆ แลว้ 

ผมชอบภ�ษ�ม�กกว่� แต่คุณแม่อย�กให้ 

เรียนท�งส�ยวิทย์เพร�ะมันครอบคลุม 

ผมชัดเจนในตัวเองแล้วว่�อย�กจะเรียน 

ส�ยศิลป์ แต่เพื่อคว�มสบ�ยใจของคุณแม่

เลยยังไม่ทิ้งคำ�นวณ”

 ในขณะทีท่�งฝัง่ของ ป๋องแป๋ง อ�จวรงค ์ 

ก็เช่นเดียวกันจุดเริ่มต้นเส้นท�งของเข�ก็ 

ไม่ใชเ่พียงเข�ทีต่ดัสนิใจเลอืก ใครจะเชือ่ว�่ 

คนทีเ่ปน็ไอคอนของส�ยวทิย�ศ�สตร์สดุโต่ง 

อย�่งเข� คว�มฝนัในวยัเดก็กลบัเปน็อะไรที ่

อยู่กันคนละขั้วเลยทีเดียว

 “ตอนม.3 ผมอย�กเป็นศิลปินครับ  

เคยเห็นอ�จ�รย์ถวัลย์ ดัชนี ว�ดรูปแล้วก็ 

รู้สึกว่�คงมีคว�มสุขดี แต่แม่ก็บอกว่�เรียน 

อะไรทีม่นัทำ�ม�ห�กนิไดด้ว้ยดีไหม อย�กให้ 

เรยีนหมอ แตเ่มือ่สอบหมอไมต่ดิผมกเ็ลยได ้

ม�เรียนวิทย�ศ�สตร์ เอ�เป็นว่�รู้ตั้งแต่เด็ก

แลว้ครบัว�่อย�กเรยีนศลิปะ แตแ่มอ่ย�กให ้

เรยีนวทิย ์ก็ไมเ่ป็นไร ต�มใจแม ่เพร�ะอย�่งไร 

เวล�ว�ดรูปผมก็มีอยู่แล้ว คุณประภ�ส  

ชลศร�นนท์ เคยบอกเอ�ไว้ว่� ถ้�มีเงิน 2 บ�ท 

จะวิทย์หรือจะศิลป์?
ฌอห์ณ จินดาโชติ – อาจวรงค์ จันทมาศ

 ย่ิงโตขึน้ชวิีตย่ิงมทีางเลือกมากขึน้ ทัง้ตอนทีต่อ้งเลอืกสายระหว่าง
วิทยกั์บศิลปใ์นชว่งมธัยมศึกษา มาจนถึงการเลอืกคณะสู่มหาวิทยาลัย 
แต่อสิระในการเลือกกลับมาพร้อมกับความหนกัใจ ความไมแ่นใ่จและขอ้
จำากัดหลายอย่าง เด็กศิลป์อยากเรียนวิทย์ เด็กวิทย์อยากเรียนศิลป์  
แต่พ่อแม่ให้เรียนวิทย์ ทำาไมเด็กวิทย์แย่งที่เด็กศิลป์ เพราะอินไซต์ของ
น้องๆ  ในประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นหัวข้อหนึ่งของงานแนะให้แนวใน
คร้ังนี้ จะวิทย์หรือจะศิลป์ เลือกสักอย่าง ได้หรือเปล่า หากยังเลือกไม่
ได้และไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหน ลองหันหน้ามาฟัง นักแสดงเลือดใหม่ 
ตัวแทนเด็กศิลป์ ฌอห์ณ จินดาโชติ และ ป๋องแป๋ง อาจวรงค์ จันทมาศ 
ตัวแทนเด็กวิทย์ เจ้าของตำาแหน่งแฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของ
โลก ทางนี้แล้วจะรู้ว่าจะวิทย์หรือจะศิลป์ชีวิตก็มีทางของมันทั้งนั้น

แฟชั่นเปลี่ยนไปทุกวัน  
ตัวเราอย่าเปลี่ยนไปตามนั้นก็พอ 

อย่าให้คนมาชี้นิ้วสั่งเรา 
ว่าเราเป็นใคร

ฌอห์ณ จินดาโชติ
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ให้เอ� 1 บ�ทไปซื้อดอกไม้ อีก 1 บ�ท

ไปซื้อข้�ว ข้�วเป็นส่ิงที่ทำ�ให้เร�มีชีวิตอยู่  

แต่ดอกไม้เป็นเหตุผลที่เร�จะมีชีวิตต่อไป”

 แม้ว่�จุดเริ่มต้นที่เร�ยืนจะไม่ใช่สิ่งท่ี

เร�เลือกหรือตรงกับใจของเร�ทั้งหมด แต่ 

ไม่ได้แปลว่�เร�จะห�คว�มสุขจ�กเส้นท�ง 

ชีวิตนี้ไม่ได้ เพร�ะจุดเริ่มต้นไม่ใช่ทั้งหมด

ของเส้นท�ง

คุยกับตัวเองสำาคัญที่สุด
 เด็กในวัยนี้มักถูกเรียกว่�เป็นวัยค้นห� 

ตัวเอง เพร�ะเป็นช่วงวัยที่มีเวล�และพื้นที่ 

ใหล้องผดิลองถกู มตีน้แบบม�กม�ยใหเ้ลอืก 

ศึกษ�แนวคิด แต่วิธีค้นห�ตัวเองที่ง่�ยและ 

ดีที่สุดในคว�มคิดของฌอห์ณคือก�รคุยกับ 

ตัวเอง

 “ผมมองว�่มธัยมปล�ยเปน็แคป่ฐมบท 

ของก�รเริ่มต้นใช้ชีวิตจริง มห�วิทย�ลัย 

เรียกว่�เป็นปัจฉิมของก�รใช้ชีวิตในกรอบ 

แบบยังผิดพล�ดได้อยู่ เพร�ะฉะนั้นแบบ 

ทดสอบที่ง่�ยที่สุดคือก�รรู้จักตัวเร�เอง  

เร�เปน็ใคร ถนัดอะไร เร�จะเป็นคนแบบไหน 

มันเป็นช่วงปล�ยของก�รก็อปป้ีเพ่ือนแล้ว  

มันเป็นช่วงเริ่มต้นของก�รจะทำ�อะไรด้วย 

ตัวเร�เอง ชีวิตอีก 4 ปีจะไปฝ�กกับเพื่อนได้ 

ยงัไง ถ�้เพ่ือนมแีฟนจบเลย ฉะนัน้ง่�ยสุดครบั 

คุยกับตัวเอง นั่นคือสิ่งที่เร�ทำ�กับตัวเอง

ทุกวัน ไม่ต้องออกไปต�มห�แรงบันด�ลใจ  

ไม่ต้องออกไปฟังบุคล�กรที่ดังที่สุดในโลก 

ง่�ยที่สุดเช็คก่อนว่�เร�ชอบวิช�อะไรม�ก 

ที่สุด คุณให้คว�มสนใจกับสถ�นก�รณ์ 

ปัจจุบันเร่ืองอะไร กระแสสังคม แฟชั่น 

เปลีย่นไปทกุวนั ตวัเร�อย�่เปลีย่นไปต�มนัน้ 

ก็พอ อย�่ใหค้นม�ชีน้ิว้สัง่เร�ว�่เร�เปน็ใคร”

 ฌอห์ณยังเสริมอีกว่�สำ�หรับพ่อแม่ 

ทีเ่ปน็ห่วงว�่ลกูจะไมส่�ม�รถคน้พบเสน้ท�ง

ของตวัเองนัน้ เร่ืองนี้ไม่ใชปั่ญห� เพร�ะเดก็

สมัยนี้ค้นพบตัวเองเร็ว พอถึงช่วงวัยหนึ่ง 

ทีเ่พือ่นคน้ห�ตวัเองเจอแลว้ เดก็กจ็ะรูส้กึว�่

ต้องค้นห�ตัวเองให้เจอทันเพื่อนเหมือนกัน

เปลี่ยนสายไม่ผิดกฎหมายอะไร
 ปัญห�โลกแตกอีกประก�รหน่ึงของเด็ก 

ท้ังส�ยวิทย์และส�ยศิลป์ย�มท่ีจะต้องก้�วข้ึน 

อีกหนึ่งขั้นสู่รั้วมห�วิทย�ลัยอันเต็มไปด้วย 

คณะให้เลือกม�กม�ยละล�นต�คงไม่พ้น 

ก�รเปล่ียนส�ย เดก็วทิยอ์ย�กเรยีนคณะศลิป ์ 

เดก็ศลิปอ์ย�กเรยีนคณะวทิย ์สำ�หรบักรณนีี ้ 

ป๋องแป๋ง อ�จวรงค์ ผู้ที่เข้�ใจธรรมช�ติของ

นักเรียนส�ยวิทย�ศ�สตร์ ได้ชี้ให้เห็นข้อดี

ในเรื่องนี้

 “ผมว่�ก�รเปล่ียนส�ยก�รเรียนก็ไม่ผิด 

กฎหม�ยนีค่รบั คนทีเ่รยีนส�ยวทิยแ์ลว้ไปตอ่

ส�ยศิลป์เนี่ยไม่ได้มีข้อเสียอะไรเลย คุณจะ 

มวีธิคีดิแบบทีส่�ยศลิปอ์�จจะไมมี่ซึง่มันเปน็

ประโยชน ์เร�อ�จจะตอ้งไปเรยีนรูอ้ะไรใหม่ๆ   

เพิ่มขึ้น แต่ถ้�เร�รักก็ไม่น่�มีปัญห�”

 ในขณะที่ก�รเปลี่ยนส�ยของเด็ก

ส�ยวิทย์ก็ถูกเด็กส�ยศิลป์บ�งส่วนมองว่�

เป็นก�รแย่งที่ สำ�หรับเรื่องนี้ฌอห์ณได้ให้

คว�มเห็นไว้ว่� ก�รเปลี่ยนส�ยเรียนไม่ใช่

เรื่องผิด ไม่ว่�แต่ละคนจะเรียนอะไรม� 

สุดท้�ยแล้วข้อสอบที่ ใช้วัดก็เป็นข้อสอบ

ชุดเดียวกัน วิช�เฉพ�ะที่ใช้สอบก็เป็นวิช�

เดียวกัน อ่�นหนังสือก็อ่�นเท่�กัน ไม่ว่�จะ

เด็กวิทย์หรือศิลป์ทุกคนก็เท่�กัน
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เสียดายหนึ่งปีหรือเสียดายทั้งชีวิต  
 ก�รเลือกเปลี่ยนส�ยก�รเรียนในสิ่งที่ชอบนั้น 

บ�งคร้ังปัญห�ก็ไม่ได้ม�จ�กภ�ยนอก แต่เป็นตัวเร�เอง 

ท่ีรู้สึกเสียด�ยในส่ิงท่ีร่ำ�เรียนม� เสียด�ยเวล�ท่ี 

เสียไป ป๋องแป๋ง อ�จวรงค์ ได้ให้คว�มเห็นสำ�หรับ

คว�มเสียด�ยนี้ไว้อย่�งน่�สนใจว่�

 “ผมยกตัวอย่�งว่�เด็กคนหน่ึงท่ีเรียนในคณะหน่ึง 

แล้วพบว่�เข�ไม่ชอบคณะนั้นเลย เข�เสียด�ย 1 ปี 

ที่เรียนม� ผมบอกเลยว่�คุณจะเสียด�ย 1 ปีหรือ

คุณจะเสียด�ย 4 ปี หรือคุณจะเสียด�ยทั้งชีวิต มัน

ไม่เสียห�ยหรอกครับที่จะเปลี่ยน ถ้�ในเมื่อใจมัน 

ไม่ไหวแล้วก็ต้องเปลี่ยน จะเสียด�ยก็ได้แต่ต้อง 

ถ�มตัวเองว่�จะเสียด�ยตอนนี้หรือทั้งชีวิต”

พิสูจน์ให้เห็นมีค่ากว่าพูดปากเปล่า
 วันหน่ึงเม่ือเร�คน้ห�ตวัเองเจอแลว้ รูว้�่ตวัเอง 

ชอบอะไร แต่พ่อแม่กลับไม่ได้ เห็นดีเห็นง�ม 

ต�มไปด้วยท้ังหมด พลังใจที่พองฟูจนแทบจะแตะ 

ขอบฟ้�ก็ร�วกับจะเห่ียวฟีบลงในทันใด จะพูด 

อย่�งไรดีให้พ่อแม่เข้�ใจ จะโน้มน้�วอย่�งไรให้ 

พ่อแม่เห็นด้วย สำ�หรับ ป๋องแป๋ง อ�จวรงค์ เข�ใช้ 

แนวท�งก�รประนีประนอม แม้จะเข้�สู่เส้นท�ง 

ก�รเรียนท่ีพ่อแม่เลือกให้ แต่ก็ยังไม่ทิ้งในสิ่งที่รัก  

เข�ยังส�ม�รถทำ�ควบคู่กันไปได้ แล้วถ้�ห�กก�ร 

พูดจ�โน้มน้�วยังไม่ได้ผล ก�รประนีประนอมก็ยัง 

ไม่ใช่ท�งออก ฌอห์ณแนะนำ�ถึงหนท�งที่ดีที่สุดที่

เร�พอจะทำ�ได้…ก�รพิสูจน์

 “สำ�หรับผม ผมใช้ก�รพิสูจน์ เหมือนเร�รบกับใคร 

ก็ต�ม ใช้หลักจิตวิทย�แล้วคือก�รพูดประนีประนอม 

อธิบ�ยก่อนว่�เร�กำ�ลังสนใจอะไร แต่ผู้ปกครอง 

ทุกคนผมเชื่อว่�เหมือนกัน ฉันยังไม่เห็นอะไรเลย  

พิสูจน์ให้ฉันดูหน่อย อย่�งคุณพลอยพี่ส�วผม 

เมือ่กอ่นคณุแมอ่ย�กใหเ้ปน็ทันตแพทย์หรอืเปน็หมอ 

คุณพลอยม�บ่นกับผมทุกคืนว่�แนวของเข�ไม่ใช่ 

ก�รดูแลผู้ป่วย เข�อย�กเปิดบริษัทออแกไนซ์เซอร์ 

ต่�งๆ ผมเห็นเข�บอกคุณแม่ตลอดแต่คุณแม่ 

ไม่ฟัง เข�ม�ปรับทุกข์กับผมตลอดว่�ทำ�ยังไงดี 

ผมบอก ว่� พิ สูจน์ ให้ เห็ น  ผมพ� คุณแม่ ไปดู  

คุณพลอยที่โรงพย�บ�ลให้เห็นว่�ส่วนนี้เข�ทำ� 

เพื่อคุณแม่แล้วนะ กับอีกส่วนเมื่อเข�เอ�คะแนน 

ด้�นคำ�นวณ ก�รจัดก�รต่�งๆ ม�ให้ดู มันดีจน 

น่�ตกใจ เพร�ะฉะนั้นคุยก่อนแล้วทำ�ให้เห็น แต่ถ้�

คุยแล้วแต่ไม่ทำ�อะไรเลยก็ไม่แปลกที่พ่อแม่จะไม่

ยอมรับ”

วิทย์หรือศิลป์โอกาสก็มีอยู่เสมอ
 ปัจจัยหนึ่งท่ีเด็กและพ่อแม่หล�ยคนใช้เลือก

ส�ยก�รเรยีนในแตล่ะชว่งวยันอกจ�กคว�มชอบแล้ว 

เส้นท�งในก�รประกอบอ�ชีพภ�ยภ�คหน้�ก็ถูกนำ� 

ม�ประกอบก�รตัดสินใจด้วยเสมอๆ เรียนส�ยไหน 

ถึงจะมีโอก�สประสบคว�มสำ�เร็จได้ม�กกว่� 

สำ�หรบัเรือ่งนี ้ฌอหณ์ และ ปอ๋งแปง๋ อ�จวรงค ์เหน็

ตรงกันว่� เรียนส�ยไหนโอก�สก็มีอยู่เสมอ

 “เร�ต้องยอมรับว่�สมัยก่อนคนมักจะคิดว่� 

คนเรียนส�ยวิทย์มีพ้ืนที่ม�กกว่� แต่เดี๋ยวนี้เนี่ย 

ส�ยศิลป์ไม่ว่�ธุรกิจด้�นง�นบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ 

คนให้ก�รยอมรับม�กขึ้น เดี๋ยวนี้ไม่ว่�ง�นอะไร  

ก็ต้องมศีลิปะเข�้ม�เกีย่วขอ้ง ในแตล่ะองคก์รกต็อ้ง

มทีัง้ศ�สตรแ์ละศลิปอ์ยูด่ว้ยกนั เพร�ะฉะนัน้ไมต่อ้ง

ห่วงเลยเดี๋ยวนี้ทุกอย่�งมันขับเคลื่อนไปพร้อมกัน”

 และสุดท้�ย ป๋องแป๋ง อ�จวรงค์ ยังเสริมอีกว่�

 “สุดท้�ยทั้งสองส�ยมันไปสู่จุดสูงสุดของ 

อ�ชีพได้ ผมว่�สุดท้�ยแล้วถ้�เร�อย�กประสบ 

คว�มสำ�เร็จคุณก็ต้องพย�ย�มไปสู่จุดสูงสุดของ

อ�ชีพคุณให้ได้ ส�ยวิทย์หรือส�ยศิลป์ไม่ใช่เรื่อง

สำ�คัญเลย สำ�คัญคือเร�เตรียมใจรับคว�มลำ�บ�ก

ได้หรือเปล่�”
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เรียนไม่ตรงสายชีวิตเลือกได้นะ

วัยรุ่นไฟเเรง
 สงิห ์เรยีนจบเศรษฐศ�สตร ์เเตป่จัจบุนั

ทำ�ง�นส�รคดี โปรดักชัน โฆษณ� พิธีกร

ร�ยก�รพืน้ทีช่วีติ เเละเขยีนหนงัสอื ถ้�ถ�ม

สงิหว์�่เลอืกเรยีนเพร�ะอะไร เข�ตอบอย�่ง

มั่นใจว่� ‘ไฟเเรง’ 

 “ตอนมัธยมฯ เรียนศิลป์-คำ�นวณ  

เเล้วพอกลับจ�กเเลกเปล่ียนที่เมืองนอก  

ไฟเเรงม�ก อย�กทำ�ง�นเพือ่สงัคม ผมกค็ยุ 

กับพ่อเเม่ เข�บอกว่�ก็เรียน เศรษฐศ�สตร์  

รัฐศ�สตร์ หรือสังคมสงเคร�ะห์ น่�จะ 

ตอบโจทย์เร� เร�ก็อ่�นเล่นๆ เเล้วคิดว่� 

เศรษฐศ�สตรด์สูนกุด ีชอบคดิเลข ชอบกร�ฟ 

ตอนเรียนก็ชอบเรียนม�ก ตั้งใจเรียนม�ก  

พอเรียนจบ ก็วิ่งไปห�ง�นด้�นนี้ ซ่ึงเป็น 

บริษัทลงทุนหลักทรัพย์ หรือง�นธน�ค�ร 

เเต่เร�ลองดูเเล้ว มันไม่น่�ทำ�ได้ มันต้องคุย 

กับลูกค้� ต้องพย�ย�มข�ยพอร์ตหุ้น ข�ย 

สินทรัพย์ มันไม่ใช่เร� ก็เลยกล�ยเป็นว่� 

ชอบสิ่งที่เรียนม� เเต่ไม่อย�กทำ�ง�น ขณะ

เดยีวกันอยู่วงก�รบนัเทงิม�น�น เลยมีโอก�ส 

ฝึกฝนด้�นก�รตัดต่อ ก�รถ่�ยทำ� ก�รทำ�

ร�ยก�ร ก�รเขยีนบทต�่งๆ เลยจบัพลัดจบัผล ู

ม�ทำ�ง�นตรงนี้ ขณะทำ�ง�นก็รู้ใจตัวเองว่�

ชอบด้วย”

สิงห์ - วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
ป๋อมเเป๋ม - นิติ ชัยชิตาทร

เหตุผลที่เราเลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยคืออะไร?
 ย้อนกลับไปในชีวิต ม.6 ของ สิงห์ - วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล เขาเกิด 
เเละเติบโตในฐานะทายาทนักเขียนรุ่นใหญ่ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล และ  
จริะนนัท ์พติรปรีชา กวีซไีรต ์ดงันัน้ ในตัวสงิห ์จงึมสีายเลอืดของนกัขบัเคล่ือน 
สังคมไม่น้อย ซึ่งเหตุผลหนึ่งที่สิงห์ เลือกเรียนต่อคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็เพราะอยากทำางานเพื่อสังคม
 ส่วน ป๋อมเเป๋ม - นิติ ชัยชิตาทร เติบโตในครอบครัวที่คุณพ่อเป็นวิศวกร  
มีความหวังเหมือนพ่อเเม่ทั่วไปที่อยากให้ลูกเรียนสายวิทย์ หากป๋อมเเป๋ม 
ชัดเจนว่า สายวิทย์ไปไม่ได้ หากสิ่งที่ชอบเเละถนัด นั่นคือภาษา ป๋อมเเป๋ม 
เลยเลอืกเรยีนตอ่ คณะอกัษรศาสตร์ เอกภาษาบาลีและสันสกฤต จฬุาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย
 คงเห็นเส้นทางการเรียนของทั้งคู่ค่อนข้างลงตัว เเต่ว่าหลังเรียนจบ  
สิงห์เเละป๋อมเเป๋ม กลับเลือกอีกเส้นทาง ไม่ใช่เส้นทางที่เรียนมา หากเป็น 
เส้นทางที่ชอบ สนุก เเละเติมเต็มความรัก ด้วยเหตุผลว่า 
‘เรียนไม่ตรงสาย ชีวิตเลือกได้’

สิงห์
วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

เราไม่เคยเห็นภาพชัดเจนว่าอยาก
เป็นอะไร เเต่เราไม่มีทางรู้ 

ว่าชอบอะไร จนกว่าได้ทำาในสิ่งที่
ไม่ชอบ ชีวิตต้องลองทำาไปก่อน  

ไม่มีทางเดาได้เลย
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‘มันชอบ มันถนัด’ ดีกว่ามันเผา
 ป๋อมเเป๋ม เรียนจบอักษรศ�สตร์ เเต่ทำ�ง�นเป็นโปรดิวเซอร์

ร�ยก�รโทรทัศน์ เเละพธิกีรร�ยก�รเทยเทีย่วไทย เธอนัง่ยนันอนยนัว�่ 

ทีเ่ลือกเรยีนอกัษรกเ็พร�ะมนัใช่นะเทอร์ (เธอ) “ตอนเรียนเเนะเเนว 

เข�ก็ให้เขียนว่�อย�กเรียนอะไร เร�ก็เพ้อฝันอย�กเป็นนักเขียนง้ี 

เเต่เร�รู้ เร�เอ�ชีวิตไม่รอดเเน่ ส่วนพ่อก็ยุให้เรียนส�ยวิทย์ เเต่เร� 

ไม่ถนัด ทำ�ไม่ได้ ตอนนั้นก็เลยดื้อ เลือกเรียนศิลป์-ฝรั่งเศส เรียน

ในสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ถนัด สิ่งที่ทำ�ได้ ซึ่งภ�ษ�เป็นสิ่งที่เร�ทำ�ได้ ดูเกรด 

เเล้วโอเค พอมห�วิทย�ลัยเรียนอักษร อย่�งของพี่สิงห์ยังลอง 

ห�ง�นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐศ�สตร์เเตข่องเร� ไมม่งี�นไหนเกีย่วข้อง

กบับ�ล-ีสนัสกฤตเลยนะคะ (หวัเร�ะ) เลยตดัเร่ืองวิช�เรยีนเอ�ไปใช้ 

ทำ�ง�นเลยค่ะ ท่ีตอนนั้นเลือกเรียน เพร�ะเร�คุยกับรุ่นพี่คนหนึ่ง  

จนรู้สึกว่�น่�สนใจ ตอนเรียนก็ไม่ได้คิดอะไรม�ก เเค่รู้สึกว่�อย�ก

เรียนอะไรเเบบนี ้จบปุ๊บก็ทำ�ง�นอีเวนต ์ก็ไมช่อบทีส่ดุเลยคะ่ เปน็ง�น 

ที่ต้องอ�ศัยคว�มละเอียดม�ก ก่อนออกอีเวนท์ต้องเช็คก่อนว่�  

กล่องเคร่ืองเขียนมีลิควิดหรือเปล่� เเล้วเเบบไม่มี ถูกว่�ทำ�ไมไม่เตรียม 

นี่ไม่ใช่ง�นท่ีเหม�ะกับฉันเเน่ๆ เลยค่ะ เเล้วตอนนั้นค�บเกี่ยวกับ

ที่เเกรมมี่จะผลิตร�ยก�รใหม่ ชื่อ Five Live เข�ก็รับเด็กจบใหม่

ม�เป็นครีเอทีฟ ก็มีคนรู้จักเเนะนำ�ให้ลองส่งง�นไป ซึ่งเร�ไม่มี

คว�มรู้เรื่องทีวี เเต่อ�วุธที่เร�ใช้คือ เร�เป็นคนดูทีวี เข�คงเห็นว่� 

เร�เเปลกดี ก็เลยได้ทำ�ง�น เริ่มจ�กทำ�ง�นเบื้องหลัง ม�เป็น 

พิธีกรเบื้องหน้� เเล้วม�เป็นพิธีกรร�ยก�รเเตกฟอง Live เเละ 

เทยเที่ยวไทย”

รู้ตัวว่าไม่ใช่ ‘หยุด’ หรือ ‘ไปต่อ’ 
 เเน่นอนว่�ก�รเรียนต่อมห�วิทย�ลัย ถ้�เผลอเข้�ไปเรียน 

ในคณะที่ไม่ชอบ คณะที่ไม่ใช่ หล�ยคนมักเกิดอ�ก�รสับสนว่� 

จะหยดุ หรอืจะไปตอ่ ซึง่ทัง้สงิหเ์เละปอ๋มเเปม๋ เหน็ดว้ยที่ใหเ้เยกออก 

เปน็ 2 กรณ ีอย�่งเเรกสำ�หรบัคนทำ�ง�นส�ยเทคนคิ เชน่ ส�ยเเพทย ์ 

ส�ยวิศวกร เเละส�ยคอมพิวเตอร์ไอที  เป็นต้น ควรเปล่ียนคณะ

วิช�เรียนทันที เพร�ะอ�ชีพนี้ต้องอ�ศัยใบปริญญ�ในก�รทำ�ง�น  

ถึงเเม้ว่�จะเรียนรู้ด้วยตนเอง จนเก่งเเละมีคว�มรู้ม�กกว่�คนจบ 

โดยตรง เเต่บริษัทส่วนใหญ่ก็รับคนที่มีใบปริญญ�รับรองม�กกว่�

 สว่นใครทีค่น้พบตวัเอง อย�กทำ�ง�นในด�้นที่ไม่ใชส่�ยเทคนคิ  

เช่น ส�ยธุรกิจบันเทิงก็ควรเรียนต่อไป จะได้ไม่เสียเวล� เเละไม่

เสียด�ยเงินด้วย

 “ผมมีน้องๆ ที่จบด้�นอื่นม�ทำ�ง�นเต็มไปหมด บ�งคนจบ 

วศิวะกม็ ีเพร�ะฉะนัน้ส�ยธุรกจิบนัเทงิ ไมต่อ้งเรยีนหรอก ม�ทำ�ได้เลย  

อย�กตัดต่อ อย�กทำ�ง�นด้�นสื่อ จริงๆ ไปนั่งดูในอินเตอร์เน็ต 

เเป๊บเดียวก็เป็นเเล้ว เพร�ะประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น ทัศนคติ เเละ

คว�มทุ่มเทสำ�คัญกว่� อย่�เรียนนิเทศเลย ไปเรียนด้�นอื่นได้เลย”  

(ป๋อมเเป๋มเเซวว่� : บ้�เหรอ ไม่ใช่สิ)

สิ่งที่ ‘ชอบ’ กับสิ่งที่ ‘ถนัด’
 ป๋อมเเป๋มเสริมต่อว่� มักได้ยินคำ�ถ�มจ�กน้องๆ หล�ยคน 

ระหว่�งส่ิงที่ชอบกับส่ิงที่ถนัดควรเลือกอะไร สำ�หรับเธอตอนเด็ก 

จะเลอืกทีช่อบ สิง่ที่ใจปร�รถน� เเตส่ำ�หรบัตอนโต สิง่ทีถ่นดักโ็อเค

ไม่น้อย

 “ถ้�ทำ�ในสิ่งที่ถนัด เร�ทำ�ได้ มันจะโอเค พอทำ�ได้ปุ๊บ มันจะมี 

คว�มภูมิใจ ส่ิงที่ต�มต่อม� คือเร�อย�กทำ�ให้ดีขึ้น พอมันดีขึ้น  

เร�ก็จะทำ�ให้ดีข้ึนไปอีก ดีขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นบ่อเกิดของคว�มสุข 

ก็เผื่อสำ�หรับน้องๆ ที่สงสัย หรือ เอ๊ะ! ฉันจะเรียนอะไรต่อดีนะ  

ถ�้ยงัไมรู่ว้�่เร�ชอบอะไร อ�จจะเปน็ตวัช่วยใหด้วู�่เร�ทำ�อะไรไดด้”ี

 ส่วนสิงห์พูดเเทนใจน้องๆ ว่� บ�งคนก็ยังสับสนเหมือนกัน  

ตัวเองจะทำ�ได้ไหม จะเป็นได้หรือเปล่� คำ�ถ�มนี้จะไม่รู้คำ�ตอบ 

จนกว่�ได้ลองทำ�เต็มที่ 

 “ผมเองมคีว�มฝนัเยอะม�ก เเลว้ต�มคว�มฝนัตลอด ฝนัอย�ก

ทำ�ง�นเพ่ือสังคม ฝนัอย�กเป็นรอ็คสต�ร ์ก็ตัง้ใจทำ�วงดนตรกีบัเพือ่น

ตัง้ 5 ป ีจนสดุท�้ยวงเเตก ทำ�ไปทำ�ม� รูว้�่เร�ถนดัด�้นสือ่ทีส่ดุ เเลว้ก ็

ได้ทำ�ส�รคดี ได้เดินท�งรอบโลก ม�เจอสิ่งนี้มันโอเค เกินโอเคด้วย 

รักมันม�กๆ เเล้วพบว่�เป็นสิ่งที่เร�ถนัด
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สิ่งที่โอก�สของโลกให้ม� เเต่ทั้งหมดนี้ต้องลองให้เต็มท่ีกว่�จะค้น

เจอ ไม่มีใครที่เจอโดยก�รอยู่เฉยๆ เเล้วคิดขึ้นม�ได้”

 ป๋อมเเป๋มพยักหน้�เห็นด้วย ขย�ยเรื่องร�วในส่วนของตัวเอง

ให้ฟังว่�

 “เร�ไม่เคยเห็นภ�พชดัเจนว�่อย�กเป็นอะไร เเต่เร�ไม่มีท�งรู้ 

ว่�ชอบอะไร จนกว่�ได้ทำ�ในสิ่งที่ไม่ชอบ ชีวิตต้องลองทำ�ไปก่อน  

ไม่มีท�งเด�ได้เลย อย่�งเร�โชคดี ตอนที่ทำ�ง�นเบื้องหลัง พบว่� 

มันเเฮปปี้กับง�นค่อนข้�งม�ก เร�ทำ�เเล้วโอเค ม�กกว่�รักเลยนะ  

เพร�ะมนัมคีำ�ชม ท่ีทำ�ใหเ้กิดคว�มฟใูนใจ อย�กทำ�ใหม้นัดขีึน้เรือ่ยๆ  

ถือเป็นคว�มโชคดี” 

เรียนไม่ตรงสาย ความรู้ ไปต่อได้
 ถงึสิงห์เเละป๋อมเเปม๋ จะเรียนไมต่รงส�ย เเตมี่คว�มรูบ้�งส่วน 

ที่ถูกนำ�ม�ต่อยอดกับอ�ชีพที่ตรงใจ ถ้�เทียบกัน สิงห์นำ�ส่ิงที่เรียน

ในมห�วิทย�ลัยม�ใช้ม�กหน่อย เพร�ะร�ยก�รโทรทัศน์ของเข�  

มุ่งสนใจประเด็นของสังคม ปรัชญ� เเละเศรษฐกิจ 

 “เศรษฐศ�สตร์ คือศ�สตร์ของก�รเเบ่งปันทรัพย�กรบนโลก 

ใบนี้ เช่น มีน้ ำ�อยู่ 1 ถัง จะเเบ่งให้ทุกคนยังไง ต้องร�ค�เท่�ไหร่  

น้ ำ�ครึ่งถังให้ใคร น้ำ�หนึ่งในส�มจะให้ใคร ถือเป็นศ�สตร์ที่ศึกษ�

พฤติกรรมมนุษย์ ในด้�นที่เข้�ใจมนุษย์ม�กที่สุด ถ้�ถ�มว่�ได้ใช้ 

ในง�นไหม ในร�ยก�รพื้นที่ชีวิต เป็นร�ยก�รเดินท�งรอบโลก  

สิ่งท่ีเร�ได้ใช้ม�กๆ คือก�รมองโลกในหล�ยมิติ รู้ม�กกว่�อ�ห�ร 

อะไรอร่อย ที่ไหนน่�พัก เเต่เร�ไปดูว่�เข�อยู่กันยังไง ทำ�ไมเข�คิด 

เเบบนี้ มีประวัติศ�สตร์ มีสังคมยังไง เร�พย�ย�มวิเคร�ะห์มนุษย์ 

ที่เร�เจอ” 

 “ยิ่งปัจจุบัน เปิดบริษัทของตัวเอง มันต้องยุ่งกับเงินเยอะม�ก 

จ่�ยเงินเดือนลูกน้องยังไง ทำ�ยังไงให้มีเงินใช้ถึงส้ินปี ซ่ึงคณะ

เศรษฐศ�สตรก์ม็สีอนเรือ่งก�รเงนิ คิดดอกเบีย้ ทำ�ยงัไงไม่ให้เป็นหนี ้ 

ดังนั้นทุกคว�มรู้มีพื้นที่ให้ใช้หมด เพียงเเค่จะเอ�ไปใช้ตรงไหน 

เเล้วก�รทำ�ง�นไมต่รงส�ย ไม่ใชไ่ม่ใชค้ว�มรูน้ัน้เลย เพียงเเตม่โีอก�ส 

ใช้เเบบไม่ตรงไปตรงม�ม�กกว่�” 

 สำ�หรับป๋อมเเป๋ม อ�จไม่ได้นำ�ภ�ษ�บ�ลี-สันสกฤตม�ใช้ใน 

ก�รทำ�ง�น เเต่เธอกลับเชี่ยวช�ญท�งภ�ษ� เเละมีคลังคำ�ศัพท์ท่ี 

ม�กกว่�ใคร ซึ่งเหม�ะกับก�รง�นด้�นโทรทัศน์อย่�งไม่น่�เชื่อ

 “ส่ิงที่ได้จ�กก�รเรียนอักษรศ�สตร์ คือมันอ่�นหนังสือเยอะ 

ซึ่งหนังสือที่เร�อ่�นมีหล�ยประเภท ตั้งเเต่บันเทิงคดี จนถึงคัมภีร์ 
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พระเวท คยุกบัมนษุยจ์นสือ่ส�รกับเทพ (หวัเร�ะ) สิง่ทีเ่ร�ได ้คอืคลงั 

ภ�ษ�ในหัวเร�เยอะม�ก เร�พูดภ�ษ�ไพเร�ะได้ เเล้วก็พูดคำ�หย�บ 

(หัวเร�ะ) กับคนทั่วไปได้ ถ้�ถ�มว่�นำ�ม�ใช้ในก�รทำ�ง�นตรงๆ  

หรือเปล่� ก็ไม่ใช่ เเต่เป็นสิ่งละอันพันละน้อยที่ได้ม�สมัยเรียน

ชีวิตต้องค้นหา ชีวิตต้องทดลอง
 สำ�หรับเทคนิคของสองรุ่นพี่ ผู้ผ่�นร้อนผ่�นหน�วกับก�ร

ค้นห�ตัวตนในสิ่งที่ชอบ เเละสิ่งที่ใช่ม�ก่อนนั้น มี 2 คำ�เเนะนำ�… 

1 ออกเดินท�งค้นห�ตัวเองจ�กสิงห์ 

 “ก�รเดนิท�งกส็ำ�คัญ ไมต่อ้งเเบกเป้ไปไกลๆ ก็ได้ เเตข่อใหไ้ด ้

ลองอะไรใหม่ๆ เปิดโลกไปเรือ่ยๆ เร�อ�จคน้พบอะไรใหม่ๆ  ที่ไมไ่ด ้

เกีย่วกบัก�รเรยีนเลย เพร�ะก�รอยู่เเตร่ปูเเบบเดิมๆ ทำ�ให้ก�รคน้พบ 

ตัวเองเป็นเรื่องย�กพอสมควร” สิงห์ให้คว�มเห็น เพร�ะเข�หันม�

จับง�นด้�นส�รคดี จ�กก�รเดินไปพูดคุยกับคนที่ม�ชุมนุมในม็อบ 

เเห่งหนึ่ง โดยมีคว�มตั้งใจอย�กทำ�สื่อให้คนเข้�ใจคนที่เเตกต่�งกัน 

เเละข้อ 2 จ�กป๋อมเเป๋ม คือทดลองให้เต็มที่ เพร�ะ 4 ปี ในรั้ว

มห�วิทย�ลัยนั้นสำ�คัญม�ก! 

 “ช่วงเวล�มห�วิทย�ลัย มันเหมือนห้องทดลอง เป็นห้องเเล็บ  

ซึ่งถ้�เร�ทำ�ผิด เข�ไม่ได้ด่�เร� เร�เเค่ได้เกรดห่วย อย่�งน้อยเร�ก็ 

รู้ว่�เร�ผิด เลยได้เกรดน้อย มันไม่ได้มีคำ�ด่�หรือเร�ต้องไปติดคุก  

มห�วิทย�ลัยเลยเป็นเเล็บให้ทดลองอะไรผิดๆ พอม�สู่ก�รทำ�ง�น 

จริงๆ มันได้เรื่องคอมมอนเซนส์ เร�จะรู้ว่�อะไรควรไม่ควร เเละ

ฝึกฝนม�จนรู้ว่�ทำ�เเบบไหนง่�ย ทำ�เเบบไหนย�กกว่�” 

 หลังก�รเเนะเเนวอย่�งออกรส สิงห์เเละป๋อมเเป๋มก็เน้นย้ ำ� 

คำ�สดุท�้ยว�่ ก�รเรยีนรูไ้มไ่ดจ้บเเค ่4 ป ีพอออกไปนอกรัว้ก�รเรยีน  

ก็ยังมีเเหล่งเรียนรู้อื่นๆ เข้�ม�อีกเพียบ เเละเเม้ว่�จะได้ทำ�ง�นที่ 

ตรงส�ย หรือไม่ตรงส�ย ห�กสิ่งหนึ่งท่ีต้องไม่ลืมคือ อนุญ�ตให้ 

ตัวเองเรียนรู้เพ่ิมเติม เช่น สิงห์เรียนภ�ษ�ญ่ีปุ่น เเละเชลโล ส่วน

ป๋อมเเป๋มเรียนต่อปริญญ�โท คณะนิเทศศ�สตร์ เพื่อนำ�คว�มรู้ 

พื้นฐ�นด้�นก�รสื่อส�รม�ปรับใช้ในก�รพัฒน�ตัวเอง
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 คณะนิเทศศ�สตร์เปน็อกีหนึง่คณะท่ีใฝฝ่นัของเด็กจำ�นวนม�ก 

 แล้วคณะนี้มีกี่ส�ข�กัน ? 

  คำ�ตอบนี้ไม่ย�ก เพร�ะได้ตัวแทนจ�กกลุ่มครอบครัวละคร 

นิเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ ม�ช่วยส่องท�งคว�มฝันน้องๆ  

ด้วยก�รเริ่มต้นอธิบ�ยว่� คณะนิเทศ แบ่งออกเป็นหล�ยส�ข� 

อ�ทิ ศิลปะก�รแสดง ว�รส�รศ�สตร์ โฆษณ� ก�รประช�สัมพันธ์ 

ภ�พยนตร์ สื่อส�รก�รตล�ด วิทยุกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์  

ทั้งนี้มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ เป็นมห�วิทย�ลัยเอกชนแห่งแรก 

ในก�รบุกเบิกก�รเรียนก�รสอนด้�นศิลปะก�รแสดงในระดับ 

ปริญญ�ตร ีโดยมีจดุเด่น คือก�รเรยีนทีเ่นน้ทกัษะปฏิบตั ิผสมผส�น 

ทฤษฏีและสุนทรียะ รวมถึงจัดโครงก�รต่�งๆ โดยมีศิลปินรับเชิญ 

ทั้งในและต่�งประเทศม�ร่วมให้คว�มรู้ เพื่อให้นักศึกษ�มีส่วนร่วม 

ในกระบวนก�รสร�้งสรรคแ์ละก�รผลติ จบออกไปเปน็บุคล�กรม�ก 

คว�มส�ม�รถสู่ส�ยอ�ชีพต่�งๆ เช่น นักแสดง ผู้กำ�กับ ผู้ผลิต

ร�ยก�ร เป็นต้น

   ศิลปะก�รแสดงสอนให้นักศึกษ�สะท้อนคว�มคิดด้วยก�ร 

สื่อส�ร ผู้เรียนจึงจำ�เป็นต้องรู้จักวิเคร�ะห์และห�วิธีก�รสื่อส�ร 

ในรูปแบบต่�งๆ ด้วยเหตุนี้ ตัวแทนจ�กกลุ่มครอบครัวละคร 

นิเทศศ�สตร์ จึงจัดกิจกรรมให้น้องๆ เล่นเกมใบ้คำ�ด้วยก�ร 

แสดงออกท�งร่�งก�ย เพ่ือให้ได้เรียนรู้ก�รเคลื่อนไหวร่�งก�ย 

กล้�แสดงออก และฝึกสม�ธิ ซ่ึงเป็นสิ่งจำ�เป็นในก�รแสดงละคร 

เวที นอกจ�กนั้นยังช่วยฝึกก�รคิดในมิติต่�งๆ จนถึงนำ�ไป 

ประยุกต์ใช้กับง�นอื่นๆ เช่น ก�รตล�ด โฆษณ� ฯลฯ

เปิดสตูดิโอการละคร ทดลองเรียน
สไตล์เด็กนิเทศ เด็กศิลปกรรม
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 สถ�ปัตยกรรม เป็นศ�สตร์ท่ีว่�ด้วยก�รออกแบบส่ิงก่อสร้�งและ 

พ้ืน ท่ีว่�งต่�งๆ โดยพ่ีต้นและพ่ีฟอร์จูน รุ่น พ่ีนิสิตจ�กคณะ 

สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย อธิบ�ยเพิ่มเติมว่�

เป็นก�รใชค้ว�มรูด้�้นออกแบบ คอืก�รสือ่ส�รใหเ้กดิคว�มรูส้กึท�ง 

รส รูป กลิ่น เสียง สัมผัส บวกกับวิทย�ศ�สตร์ วิธีก�รก่อสร้�ง ก�ร

จัดก�ร ก�รทำ�ง�นเป็นทีมร่วมกับวิศวกรหรือเทคโนโลยี ฯลฯ 

  คุณสมบัติของผู้ เรียนสถ�ปนิกต้องเป็นคนช่�งสังเกต  

อย�กรู้ อย�กเ ห็น มีคว�มคิดสร้ �งสรรค์ ชอบตั้ งคำ �ถ�ม  

และแก้ปัญห� ซึ่งมีส�ข�ให้เลือกเรียน 6 ส�ข� ได้แก่ ส�ข�วิช�

สถ�ปัตยกรรมไทย, ภ�ควิช�ก�รออกแบบอุตส�หกรรม, ภ�ค

วิช�ก�รว�งแผนภ�คและเมือง, ภ�ควิช�ภูมิสถ�ปัตยกรรม, 

ภ�ควิช�สถ�ปัตยกรรมภ�ยใน, ภ�ควิช�เคหก�ร นักศึกษ�

ที่จบส�ข�ต่�งๆ ส�ม�รถประกอบอ�ชีพอิสระ หรือทำ�ง�น

บริษั ทต่ � งๆ โดย เฉพ�ะง�นด้ �นก�รออกแบบ รวม ถึง 

ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ม�ประยุกต์กับง�นด้�นอื่นๆ เช่น เขียนบทละคร 

ออกแบบฉ�ก ฯลฯ

  นอกจ�กคว�มรู้ พ้ืนฐ�นเก่ียวกับคณะสถ�ปัตย์ น้องๆ 

ยังได้ร่วมเวิร์คช็อปกิจกรรม ‘คิด Do Togerther’ ด้วยก�รออกแบบ 

พ้ืนที่ประโยชน์ใช้สอยจ�กทรัพย�กรและกำ�ลังคนที่มีจำ�กัด ด้วย

กระด�ษ หลอด ก�ว กรรไกร ซึ่งน้องๆ ก็ออกแบบสิ่งปลูกสร้�ง

ออกม�ต�มคว�มคิดและจินตน�ก�รได้เป็นอย่�งดี เรียกได้ว่�เป็น

กจิกรรมทีช่ว่ยฝกึคว�มคดิสร�้งสรรค ์ในขณะเดียวกนักแ็สดงออกใน

คณุค�่ท�งศลิปะ ต�มกระบวนก�รคดิแบบเดก็สถ�ปตัยอ์ย�่งแทจ้รงิ

เปิดโลก ทดลองเรียน 
สไตล์เด็กสถาปัตย์
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 การก้าวเดนิกับวัยทีเ่พ่ิมขึน้เปน็ของคู่กัน  ไมใ่ชแ่ค่ก้าวเดนิ 
ด้วยเท้าสองข้าง แต่หมายถึงการก้าวเข้าไปฝ่าฟันอุปสรรค 
ขวากหนาม ก้าวไปสู่สายอาชีพต่างๆ ที่ต้องใช้ดำารงชีวิต 
และเมื่อถึงเวลานั้นเด็กจำานวนมากก็คงเกิดคำาถามขึ้นในใจว่า 
ชีวิตเอาอย่างไรดี กวดวิชาหรือหาตัวเอง แล้วถ้าพลาด 
จะทำาอย่างไร? แน่นอนว่าคำาถามนี้ไม่ควรเป็นปัญหากับเรา 
ไปตลอดชีวิต เหมือนอย่างที่  ก้อง-ทรงกลด บางย่ีขัน 
บรรณาธกิารบรหิาร a day และ ครทูอม คำาไทย  แฟนพนัธุแ์ท ้
สนุทรภู่ บอกว่าสองสิง่นีส้ามารถทำาควบคู่กันไปได ้สำาคัญคือ
ต้องตอบตัวเองให้ ได้ว่าชอบอะไร ถามตัวเองอยากเรียนอะไร
กันแน่  

 

 

 ก้อง ทรงกลด จบจ�กโรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

และสอบเทียบเข้�ศึกษ�คณะเศรษฐศ�สตร์ จุฬ�ฯ มีผลก�รเรียน

ดีม�ตลอด แต่เมื่อมองย้อนกลับไป เข�เชื่อว่�หลักสูตรก�รศึกษ�

ตั้งแต่เข�ยังเด็กจนถึงทุกวันนี้ไม่ส�ม�รถทำ�ให้เด็กไทยเดินสู่คว�ม

สำ�เร็จได้ ห�กไม่เสริมทักษะ ‘ความอยากรู้’ 

  “ผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนเพื่อทำ�ข้อสอบ อยู่กับก�รกวดวิช� 

เรียนด้วยคว�มคุ้นชิน เหมือนเป็นบทบังคับ ไม่ได้มีคว�มฝันอะไร  

ผมเชื่อว่�เด็กจำ�นวนไม่น้อยไม่รู้ด้วยซ้ำ�ว่� เข�อย�กได้อะไรจ�ก 

ก�รเลือกเรียนส�ข�วิช�นี้ รู้แค่ว่�เรียนเพื่อให้จบ แล้วก็ไปทำ�ง�น  

ก�รเรียนก็เลยเป็นสิ่งที่น่�เบื่อ มีหน้�ที่เรียนและฟังอ�จ�รย์ถ�ม 

ตอนท้�ยชั่วโมง แล้วก็ไม่มีใครยกมือ นั่นเพร�ะอ�จ�รย์ไม่ส�ม�รถ

ทำ�ให้เด็กอย�กรู้ ดังนั้นลองกลับม�ตั้งคำ�ถ�มว่� เร�อย�กได้อะไร 

จ�กก�รเรียนมห�วิทย�ลัย ต้องสร้�งคว�มอย�กรู้ และพย�ย�มห� 

คำ�ตอบให้รู้ให้ได้ เพื่อไม่ให้เป็นแค่นักทำ�ข้อสอบ ผมว่�นั่น คือ 

สิ่งสำ�คัญที่สุดของก�รเรียน”

  สำ�หรับ ครูทอม กลับตรงข้�ม เข�เป็น ‘นักลอง’ และรู้จัก 

ตวัเองตัง้แตเ่ดก็ว�่ชอบภ�ษ�ไทย จ�กก�รทีส่งัเกตตวัเองว�่ชอบอ่�น

วรรณคดีไทย ชอบทำ�กิจกรรมประกวดแต่งกลอน แต่งเรียงคว�ม 

จนตัดสินใจเข้�ศึกษ�คณะอักษรศ�สตร์ จุฬ�ฯ 

  “ตั้งแต่เด็กผมไม่รู้ด้วยซ้ ำ�ว่�สิ่งที่เรียน จบม�แล้วจะเป็นอะไร 

รู้แค่ว่�นี่คือสิ่งที่เร�ชอบแค่นั้นเอง ผมอย�กบอกว่�เด็กท่ีไม่รู้ว่� 

ตัวเองถนัดอะไร เพร�ะเข�ยังไม่เคยได้ลองลงมือทำ� เลยอ�จไม่รู้

ว่�จริงๆ แล้วเร�ชอบจริงหรือไม่ เช่น ถ้�น้องคิดว่�ตัวเองสนใจ

กฎหม�ย อย�กเรียนนิติศ�สตร์ ก็ลองไปแข่งตอบปัญห�กฎหม�ยดู 

หรอืไปเข�้ค่�ยอบรมทีจ่ดัโดยรุน่พ่ีคณะนติศิ�สตร ์มห�วทิย�ลยัต�่ง ๆ   

คือถ้�เร�ห�โอก�สให้ตัวเองแบบนี้ เร�ก็จะได้รู้จักและเห็นแง่มุม

ของคณะนั้นๆ และส�ม�รถตัดสินใจได้ง่�ยขึ้น นอกจ�กนั้นอ�จ 

หันม�ลองส่ิงที่เร� ‘ไม่คิด’ ว่�จะชอบหรือถนัดด้วยก็ได้ เพร�ะ

เร�อ�จจะมีทักษะบ�งอย่�งที่เร�ไม่เคยรู้ตัวม�ก่อนก็ได้ เช่น 

บ�งคนเอ�แต่เรียนหนังสืออย่�งเดียว ไม่รู้เลยว่�ตัวเองมีพรสวรรค์

ด้�นก�รร้องเพลง

ชีวิตเอาอย่างไรดี?
ก้อง ทรงกลด บางยี่ขัน - ครูทอม คำาไทย
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ไม่ใช่แค่ทำาให้ ‘รู้’ แต่ต้อง ‘รู้สึก’ 
  นักสอนเรื่องคว�มสุข ปลุกปั้นนักฝัน

อย�่ง กอ้ง ทรงกลด คน้พบตวัเองจ�กก�รอ�่น  

เพร�ะสิ่งนั้นทำ�ให้เข�เกิดคว�มอย�กรู้ เข� 

สนกุเมือ่ไดอ้�่นสิง่ทีตั่วเองอย�กรูเ้อง โดยไม ่

จำ�เป็นต้องอ่�นจ�กตำ�ร�ที่อ�จ�รย์สอน 

อย่�งเดียว จนพบว่�ก�รรู้เรื่องรอบๆ ตัว 

เปน็เรือ่งท่ีด ีพรอ้มกบัตัง้คำ�ถ�มกับตวัเองว่� 

ทำ�ไมโลกเร�ต้องจำ�กัดว่� คนเรียนหมอ 

ตอ้งอ�่นแตเ่รือ่งชวีะ หรอืเปน็คนรูก้ฎหม�ย 

ต้องเรียนแต่นิติศ�สตร์ ซ่ึงเข�เช่ือว่�ก�ร 

พย�ย�มไขคว�มรู้ของตัวเองได้ หรือเมื่อได้ 

เจอสิ่งท่ีทำ�ให้ตัวเองเกิดคว�มรู้สึกสนุกใน 

ก�รทำ�สิ่งนั้นๆ จะทำ�ให้เร�มีคว�มสุข  

  และเมือ่พดูถงึก�รต�มห�คว�มรู ้(สกึ)  

มีคว�มสุขกับส่ิงที่ทำ� แน่นอนก็ย่อมมีคน 

ไม่รู้ว่�ตัวเองชอบอะไรเช่นกัน ซ่ึงครูทอม  

แนะนำ�ว�่ คนทีย่งัไมรู่จั้กตัวเอง ก็ตอ้งทำ�ให้รู้  

ซึ่งอ�จได้รู้จักตัวเองจ�กวิช�ที่ทำ�คะแนน 

ไดด้ ีหรอืกจิกรรมนอกหอ้งเรียน เพร�ะเมือ่ 

เร�ค้นห�ตัวเองเจอ ก็จะพบคว�มสุขในก�ร 

เรียนไม่ย�ก 

  “พิจ�รณ�ดูว่�วิช�ไหนเรียนแล้วมีคว�มสุข 

เช่น วิช�วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ ก็เรียน 

ส�ยวิทย ์ถ�้ชอบวิช�ภ�ษ�ไทย องักฤษ สังคม 

ก็เลือกส�ยศิลป์ เพร�ะอย่�งน้อยคว�มรู้สึก 

‘ชอบ-ไม่ชอบ’ ในตอนน้ีก็พอจะบอกไดแ้ลว้ว�่ 

เร�จะมีคว�มสุขกับวิทย์หรือศิลป์ แล้วมีเหตุผล 

อะไรท่ีเร�จะตอ้งไปเลอืกเรียนสิง่ทีท่ำ�ใหเ้ร�

ไม่มีคว�มสุข หรือมีคว�มสุขน้อยกว่�”

จะกวดวิชาหรือหาตัวเอง
 ปัจจุบันไม่ว่�จะเป็นก�รกวดวิช�หรือ 

ก�รค้นห�ตัวตน มีท้ังส่วนสำ�คัญและไม่สำ�คัญ 

โดยครูทอม ยกตัวอย่�งข้อสอบ GAT ที่เป็น 

รปูแบบก�รทำ�ขอ้สอบที่ไม่ใช่หลักสูตรบงัคบั 

ในหอ้งเรยีน บ�งโรงเรยีนก็ไมม่สีอน นกัเรยีน 

ก็ต้องขวนขว�ยไปห�จ�กที่อื่น ฉะนั้นจะ 

บอกว่�ก�รกวดวิช�ไม่จำ�เป็นก็ไม่ใช่ เพร�ะ 

ตร�บใดทีข้่อสอบยงัใชส้อบเข้�มห�วทิย�ลยั  

นักเรียนก็จำ�เป็นจะต้องเข้�ใจและส�ม�รถ 

ทำ�ข้อสอบให้ได้ แต่ถ้�ต้องเลือกระหว่�ง 

เอ�เวล�ไปกวดวชิ� กบัเอ�เวล�ไปห�ตวัเอง  

ครูทอมแนะนำ�ว่� ควรห�ตัวเองให้ได้ก่อน 

เพร�ะก�รมีจุดหม�ยที่แน่วแน่ จะพ�ให้ก้�ว 

เดินไปสู่เส้นท�งที่เร�ต้องก�ร

  ส่วน ก้อง ทรงกลด เสริมประเด็นนี้ไว้ 

อย่�งน่�สนใจว่� ‘อย่�รอแต่สิ่งที่คนอื่นป้อน   

ต้องออกไปห�เอง’ เช่น ถ้�สงสัยในส�ข� 

อะไร ก็ตอ้งลองห�ขอ้มลู ปฏบิตัจิรงิ ซึง่ก�ร 

ทำ�แบบนี้จะช่วยให้โลกเร�กว้�งขึ้น โดยเล่� 

ว่�สมัยท่ีตัวเองเรียนเศรษฐศ�สตร์ เพื่อนๆ  

เลือกฝึกง�นไฟแนนซ์ แต่เข�ดันทะลึ่งเลือก 

ฝกึทีโ่รงง�นรองเท�้ แตน่ัน่กลบัทำ�ใหเ้ข�ได ้

เรยีนรูว้ธิเียบ็รองเท�้ ก�รใช้เคร่ืองจกัร กนิอยู ่

แบบวิถีคนโรงง�น สอนให้เข�ได้เห็นชีวิต  

จนสุดท้�ยบทเรียนคร้ังนั้น ทำ�ให้เข�เชื่อว่�  

เร�ทุกคนมีท�งของตัวเอง เช่น ถ้�เกิดเร� 

เป็นเด็กกิจกรรม สนใจโลกอยู่แล้ว ก็ควร 

ตัง้ใจเรียนหนงัสอื แตค่นทีต่ัง้ใจเรยีนอยูแ่ลว้  

ก็ควรออกไปใช้ชีวิตบ้�ง คืออยู่ที่ว่�ตัวเร� 

ข�ดอะไร ก็เติมสิ่งนั้นเข้�ไป

ทุกคนมีสิทธิ์เลือกตั้งคำาถามได้
  พอถึงวัยหน่ึง ก้อง ทรงกลด มองว่�ก�ร 

เรียนเก่งไม่ได้ตอบปัญห�ในชีวิต นอกจ�ก 

แค่สอนว่�เร�สอบเกง่ แตส่ำ�หรบัคนทีต่ัง้เป�้

หม�ยว่�อย�กมีชีวิตที่ดีประสบคว�มสำ�เร็จ 

ก็ควรต้องเป็นนัก (อย�ก) รู้ และเลือกสิ่งที่

ตัวเองอย�กรู้ได้

ครูทอม คำาไทย
แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่



38

อย่างเวลามีคนยกมือถามหรือตอบใน
เรียน เพื่อนก็จะมองล่ะ ยิ่งตอบไม่คม 

หรือตอบอะไรแปลกๆ บรรยากาศ
ในห้องเรียนก็จะยิ่งไปกันใหญ่ เพราะ
ฉะนั้นบรรยากาศและครูก็เป็นปัจจัย

สำาคัญ
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เปิดตำ�ร�วิช� แนะให้แนว ปี 2

  “ผมเชื่อว่�ทุกคนมีดีของตัวเองอยู่แล้ว ก�รตั้งคำ�ถ�มในส่ิงที่ 

เร�อย�กรู้ไม่ใช่เรื่องผิด สิ่งที่เด็กไทยกลัว คือกลัวเด่น อย่�งเวล�

มีคนยกมือถ�มหรือตอบในเรียน เพ่ือนก็จะมองล่ะ ยิ่งตอบไม่คม 

หรือตอบอะไรแปลกๆ บรรย�ก�ศในห้องเรียนก็จะยิ่งไปกันใหญ่ 

เพร�ะฉะน้ันบรรย�ก�ศและครูก็เป็นปัจจัยสำ�คัญ ต้องกล้�โยน

คำ�ถ�มและกล้�รับฟัง”

  นอกจ�กคว�มกล้�ในห้องเรียนที่นักเรียนต้องเผชิญกับครู 

ก็ยังมีด่�นของผู้ปกครองด้วย แต่นั่นไม่ใช่ปัญห�ที่แก้ไม่ได้ สำ�หรับ 

ครูทอม เพร�ะเมื่อเร�ตอบคำ�ถ�มตัวเองได้ว่� อย�กเรียนอะไร  

เพร�ะอะไร และห�เหตผุลอธิบ�ยกับพอ่แมไ่ด้ว�่ สิง่ทีเ่ร�เลอืกเรยีน 

ส�ม�รถประกอบอ�ชพีเลีย้งตวัเองได ้เพร�ะปฏเิสธไมไ่ดว้�่อน�คต 

ของเร�เป็นสิ่งที่พ่อแม่คำ�นึงอยู่ตลอดเวล� ในขณะเดียวกันคุณพ่อ  

คุณแม่ก็ควรเปิดใจกับสิ่งที่ลูกเลือกด้วย 

พลาดแล้วไม่เห็นเป็นอะไร
   ปจัจบุนัมหีล�ยคนเรียนม�ไมต่รงส�ยกับสิง่ทีช่อบ บ�งคนไมไ่ด ้

ทำ�ง�นในสิ่งที่รัก ซึ่งปัญห�ทุกอย่�งที่เกิดขึ้น ก้อง ทรงกลด และ 

ครูทอม เห็นไปในทิศท�งเดียวกันว่� ทุกเส้นท�งไม่ได้สวยง�ม 

ตลอดท�ง ชีวิตจริงล้วนเต็มไปด้วยขว�กหน�ม

  “ถ้�ชีวิตเร�ต้องดำ�เนินด้วยเส้นท�งท่ีคนอ่ืนขีดไว้อย่�งหลีก 

ไม่ได้ เร�ก็ควรประยุกต์สิ่งท่ีทำ�ให้เร�มีคว�มสุขม�ใช้ในก�รเรียน 

และก�รง�น ที่สำ�คัญอย่�มีอคติ หรือคิดลบกับสิ่งที่เรียนม� เพร�ะ 

ถึงแม้สุดท้�ยเร�ไม่ได้ทำ�ง�นที่เร�ชอบ แต่สิ่งที่ชอบน้ันส�ม�รถ 

ทำ�เป็นง�นอดิเรกได้ เช่น อย�กเป็นไกด์แต่เรียนกฎหม�ยม� เร�ก็ 

ส�ม�รถเปน็ไกดท์ีรู่เ้รือ่งกฎหม�ยดว้ย นอกจ�กนัน้ผมอย�กจะบอกว�่ 

ก�รเรียนรู้ไม่ควรหยุดอยู่กับที่ เพร�ะก�รที่เร�รู้เรื่องรอบตัวเยอะๆ  

ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้ได้” นั่นเป็นสิ่งที่ครูทอมเชื่อว่�ทุกอย่�ง

ส�ม�รถประยุกต์ใช้ในก�รดำ�รงชีวิตได้หมด

  ส่วน ก้อง ทรงกลด ชวนตัง้คำ�ถ�มกับส่ิงทีเ่ร�เฝ�้กังวลว�่ไมช่อบ 

ว่�จริงๆ แล้วเร�ถึงขั้นเกลียดหรือเปล่� เพร�ะถ้�เกลียด ก็ควรเลิก

ทันทีที่รู้ เพร�ะไม่มีตัวชี้วัดอะไรที่จะบอกได้ว่�ถ้�เร�เปลี่ยนจ�ก 

สิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่ง แล้วเร�จะชอบทั้งหมด

  “ต้องรู้ตัวเองให้ได้ว่�เร�แค่ไม่ชอบหรือเปล่� อ�จจะเป็นแค่ 

บ�งเรื่อง บ�งวิช� เพร�ะถ้�เร�เปล่ียนแล้วเร�ไม่ชอบอีก แล้วจะ 

อย่�งไรต่อ คือทุกอย่�งมันมีขว�กหน�มอยู่แล้ว ทีนี้ถ�มตัวเองว่� 

อย�กเป็นคืออะไร เช่น อย�กเป็นหมอ ต้องเรียนหมอนะถึงเป็นได้  

เพร�ะฉะนั้นตอบตัวเองให้ได้ว่�สิ่งที่เร�อย�กเป็นต้องใช้ก�รเรียน 

แบบม�ตรฐ�นหรือเปล่� ถ้�ต้องใช้แล้วพบว่�สิ่งที่เรียนอยู่ เร� 

เกลียดม�กก็ย้�ยส�ยไปเถอะ แต่ถ้�แค่ไม่ชอบ และส่ิงที่เร�สนใจ

เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ แนะนำ�ว่�ให้เรียนต่อไป อย่�งน้อยที่สุด จะ 

ทำ�ใหเ้ร�ม ี2 พ้ืนฐ�น เชน่ อย�กเปน็นกัเขยีน แต่เรยีนเศรษฐศ�สตร ์ 

น้องก็จะได้เปรียบที่ตัวเองรู้เรื่องเศรษฐศ�สตร์ ก�รเงิน ซึ่งมันจะมี

มิติม�กกว่�นั้น”

  “ก�รเรียนรู้เป็นเรื่องกว้�งที่ ไม่ได้อยู่แค่ในตำ�ร�หรือนอก

ห้องเรียน บ�งครั้งอ�จต้องใช้เวล�ทั้งชีวิต และเมื่อรู้แล้วทำ�ให้ 

ชีวิตดีขึ้น สิ่งนี้สำ�คัญ”

เป็นเรื่องกว้างที่ไม่ได้อยู่แค่ในตำาราหรือนอกห้องเรียน  
บางครั้งอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิต 

     และเมื่อรู้แล้วทำาให้ชีวิตดีขึ้น สิ่งนี้สำาคัญ ...

‘การเรียนรู้’
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 มองดูเผินๆ เหมือนเข้�ม�เเย่งง�นกัน

 เเต่ถ้�มองเเบบฉันท์มิตร เร�เป็นเหมือนเพื่อน คนละเชื้อช�ติ  

คนละภ�ษ� คนละวัฒนธรรม ที่เข้�ม�เเลกเปลี่ยนซึ่งกันเเละกัน 

ม�กกว่� น่�รักดี

 เพื่อนคนหนึ่งทำ�ง�นเป็นวิศวกร เล่�ให้ฟังว่� ในอน�คตตล�ด

วิศวกรจะมีก�รเเข่งขันกันสูงข้ึน โดยมีสิงคโปร์ ม�เลเซีย เเละ

ฟลิิปปินส์ เตรยีมส่งวศิวกรบกุไทยอย�่งเปน็ระบบ สว่นเมยีนม�ร ์เเละ 

เวียดน�ม ก็จะเข้�ม�เป็นคู่เเข่งที่สำ�คัญของคนไทย เพร�ะภ�ษ� 

อังกฤษ ที่ใช้สื่อส�รในระดับส�กลมีประสิทธิภ�พม�กกว่� 

 เร�จะปรับตัวกันอย่�งไรดี… 

 พื้นที่ตรงกล�งจึงสำ�คัญ ลองนึกภ�พต�ม

 ประเทศไทยเป็นวงกลมวงหนึ่ง

 เเล้วให้ 9 ประเทศในอ�เซียน เป็นวงกลมอีกวง

 วนัหนึง่ ทัง้ 10 ประเทศตกลงร่วมใจสร�้ง ‘ประช�คมเศรษฐกจิ

อ�เซียน’ ก็เลยมีก�รตกลงเเลกเปลี่ยนฝีมือเเรงง�นกันขึ้น

 ดังนั้น พ้ืนที่ตรงกล�งของวงกลมสองวง ที่ซ้อนทับกันจึง 

กล�ยเปน็พืน้ทีส่ดุพเิศษ ทีเ่ร�ขอเรยีกว�่ ‘ฉนัอย�กได้ เธอกอ็ย�กได’้ 

 ตรงจุดนี้ มีอ�ชีพเข้�ชิงชัยอยู่ 8 อ�ชีพ คือ เเพทย์ พย�บ�ล  

ทันตเเพทย์ วิศวกร สถ�ปนิก บัญชี นักสำ�รวจ เเละก�รท่องเที่ยว  

เเต่ใช่ว่�ใครอย�กทำ�ง�นที่สิงคโปร์ก็บินข้�มประเทศไปทำ�ได้เลย  

หรือคนสิงคโปร์อย�กทำ�ง�นที่ไทยก็บินม�สมัคร ยังมีจุดที่เรียกว่�  

คุณสมบัติต�มวิช�ชีพ เเละข้อตกลงก�รยอมรับระหว่�งประเทศ  

เป็นตวักล�งดว้ย ซึง่ถ�้เร�มองตวัเอง เเลว้คดิว�่มทีกัษะก�รทำ�ง�น  

เเละภ�ษ�ม�กพอ ดีใจด้วย คุณมีโอก�สก้�วหน้�ในหน้�ที่ก�รง�น  

ไปเปิดประสบก�รณ์ที่ต่�งประเทศได้ 

ฝันของอาเซียน
 เร�เห็นผลสำ�รวจของบริษัท อเด็คโก้ (Adecco) บริษัทจัดห� 

ง�นชือ่ดงั ทีล่งมอืสำ�รวจอ�ชีพในฝนัของเด็กไทย ก็มผีลที่ไมต่�่งจ�ก  

5 ปีที่เเล้ว เพร�ะ ‘เเพทย์’ ยังครองอันดับ 1 รองลงม�เป็น ทห�ร 

ตำ�รวจ ครู เเละวิศวกร ด้วยเหตุผลว่� อย�กช่วยเหลือผู้อื่น หรือ 

ทำ�ให้ผู้อื่นมีคว�มสุข ส่วนของสิงคโปร์ มีครูเป็นหนึ่งในดวงใจ  

รองลงม�เป็น เเพทย์ นักบิน พนักง�นต้อนรับบนเครื่องบิน เเละ 

ศิลปิน ของม�เลเซีย คือ เเพทย์ นักบิน ตำ�รวจ ทน�ยคว�ม เเละครู 

สุดท้�ยของเวียดน�ม คือ เเพทย์ ครู นักธุรกิจ ศิลปิน เเละ 

นักวิทย�ศ�สตร์ 

 เก๋ดีเหมือนกัน ที่เด็กๆ จ�ก 4 ประเทศ ล้วนมีคว�มฝัน  

อย�กเป็น ‘เเพทย์’ เพร�ะฉะนั้นเมื่อเปิดอ�เซียน ไทยจะก้�วไปไกล

ขน�ดไหนกันนะ ซึ่งเมื่อวัดระดับตอนนี้ ไทยเป็นศูนย์กล�งสุขภ�พ 

ติดอันดับต้นๆ ของเอเชีย ในเเต่ละปี มีผู้ป่วยช�วต่�งช�ติเข้�ม� 

รกัษ�ในไทยไมต่่ ำ�กว�่ 1 ล�้นคน เเตไ่ทยเองกข็�ดเเคลนเเพทยเ์เละ 

พย�บ�ลในภ�พรวม ดังนั้นก�รเปิดอ�เซียนเลยต้องระวัง!

 ฟ�ก ศ.คลินิก นพ.อำ�น�จ กุสล�นันท์ อุปน�ยกเเพทยสภ� 

กบ็อกใหส้บ�ยใจว�่ เเพทยจ์�กต�่งประเทศ ถ�้จะเข�้ม�ทำ�ง�นในไทย  

จะต้องพูด อ่�น เขียน ภ�ษ�ไทยได้เหมือนเเพทย์คนไทย เพื่อไม่ให้ 

เป็นปัญห�ท�งภ�ษ� เช่น ถ้�เร�ไปห�หมอ (เวียดน�ม) หมอพูด 

ภ�ษ�ไทยไม่ชัด เร�ในฐ�นะคนป่วย อ�จฟังสับสน พลอยเข้�ใจผิด  

ซกัประวตักินัไมถ่กู โรคทีค่วรจะห�ยก็ไมห่�ย เพร�ะฟังกนัไมเ่ข�้ใจ  

เกดิก�รฟอ้งรอ้งท�งกฎหม�ยขึน้อกี ดงันัน้หมอต�่งช�ตทิีจ่ะม�ไทย  

ยังไงก็ต้องเก่งภ�ษ�ไทยไปด้วย

 ส่วนคนไทยเอง ถ้�จะไปเป็นเเพทยท์ีต่�่งประเทศ เพร�ะร�ยได ้

ดีกว่� ก็ยังเชื่อมั่นว่� จะมีจำ�นวนไม่ม�กนัก เพร�ะนอกจ�กจะต้อง 

พูดภ�ษ�ท้องถิ่นของที่นั่นได้เเล้ว คว�มรู้สึกของคนส่วนใหญ่เชื่อว่�  

‘ไม่มีที่ไหนดีเหมือนบ้�นเร�’ ซึ่งเห็นได้จ�กเเพทย์หล�ยคนที่เคยไป

ทำ�ง�นต�่งประเทศ ในทีสุ่ดกต็อ้งกลับไทยเพร�ะทนคิดถงึบ้�นไมไ่หว 

 ดงันัน้ห�กมีใครสนใจอย�กเปน็เเพทยที์ต่�่งประเทศ อย่�ลมืว�่ 

เร�ต้องมีภ�ษ�ที่ 3 เช่น ภ�ษ�จีน ภ�ษ�ม�เล ภ�ษ�มล�ยู ภ�ษ�

เวียดน�ม ภ�ษ�ล�ว หรือภ�ษ�เมียนม�ร์ 

 เอ้�!…เริ่มเรียนกันตั้งเเต่ตอนนี้ เพื่อเเพทย์ที่ดีในอ�เซียน

 

อาเซียน
กับวิชาชีพเเห่งอนาคต

 ไม่รู้ว่าเข้าใกล้วันเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการหรือเปล่า  ดูเหมือนคนใกล้ๆ ตัวเรา 
เริ่มกังวลกับคำานี้ขึ้นเรื่อยๆ เรื่องที่กังวลหนึ่งคือ ‘ภาษาอังกฤษ’ ที่หลายชาติในอาเซียน ก็ดูพูดกัน

ปร๋อมากกว่าเรา และสองคือ ‘อาชีพ’ ที่เปิดก้าวให้เข้าไปทำางานที่ไหนก็ได้ 

Article
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หนทางให้เลือกเดิน
 อ่�นม�ถึงบรรทัดนี้ คนที่ยังกุมขมับกับหนท�งเดินของตัวเอง 

อย�กรู้ว่�อ�ชีพอื่นที่อ�เซียนต้องก�รมีอีกไหม ไม่ต้องน้อยใจไป  

นั่นเพร�ะอ�เซียนมีหนท�งให้เร�เลือกเดินเสมอ 

 เร�ขอเริ่มต้นด้วยคนที่รักก�รขีดๆ เขียนๆ ง�นวรรณกรรม 

เป็นส่ิงที่น่�สนใจ เพร�ะเมื่อเกิดก�รรวมตัว ส่ิงหนึ่งที่ควรรู้กันไว้ 

ม�กที่สุด คือประวัติศ�สตร์ของดินเเดน ดังนั้น ‘นักเขียน’ เเละ 

‘นกัเเปล’ จะก�้วเข�้ม�ช่วยเเปลสภ�พจ�กเพือ่นห�่งๆ ใหก้ล�ยเปน็

เพื่อนสนิทกันม�กขึ้น ซ่ึงทุกวันน้ีง�นวรรณกรรมไทยเผยเเพร่ใน 

ต�่งประเทศนอ้ยม�ก เมือ่เทยีบกับ ม�เลเซยี ฟิลิปปินส์ หรอื อนิโดนเีซีย  

ที่มักเขียนเป็นภ�ษ�อังกฤษ หรือเเปลเป็นภ�ษ�อังกฤษบ่อยครั้ง 

 ‘กร�ฟิกดีไซน์’ นักสร้�งสรรค์ ที่มีง�นหล�กหล�ยทั้งโฆษณ� 

ภ�พประกอบ นิทรรศก�ร เว็บฯ เเอนิเมเตอร์ เเละในส่วนของ

ภ�พยนตร์ที่เติบโตในด้�น Visual Effects (VFX) อย่�งในสิงคโปร์ก็ 

มบีรษิัท Industrial Light & Magic (ILM) บรษิัทลกูของ Lucas Film 

ทีร่บัเฉพ�ะคนทำ�ง�นด�้น VFX ซ่ึงคนไทยทีท่ำ�ง�นบรษิัทนี ้มสีว่นรว่ม 

ในหนังดังอย่�ง Pacific Rim Transformers เเละ The Avengers 

 ‘ดีไซเนอร’์ นกัออกเเบบเส้ือผ�้ เเละเครือ่งประดบั ทีพ่�หญงิส�ว 

ให้เคลื่อนไหวไปต�มเทรนด์โลก เเละสร้�งเอกลักษณ์เฉพ�ะตัวจ�ก

เสือ้ผ�้ทีส่วมใส ่เปน็อกีอ�ชพีทีค่นไทยส�ม�รถตตีล�ดส�กลไดส้ำ�เรจ็ 

ล่�สุด! เครื่องเเต่งก�ยในพิธีเปิดปิดกีฬ�ซีเกมส์ที่สิงคโปร์ ก็เป็น 

ผลง�นของดีไซเนอร์ช�วไทย 

 ‘เฟรนไชส์’ เปิดธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเอง จ�กเฟรนไชส์ 

ของประเทศในอ�เซียน เช่น 320 Below เเบรนด์ไอศกรีม เชอร์เบต  

และโยเกิร์ต ที่ทำ�คว�มเย็นด้วยไนโตรเจนเหลว เป็นต้น ซึ่งเร�

ส�ม�รถห�ร้�นที่สนใจได้ในง�น Smart SME Expo หรือก�ร 

เดินท�งไปเที่ยวในอ�เซียน

 เร�ไมรู่ห้รอกว�่ อน�คตข�้งหน�้เร�จะทำ�ง�นอะไร เร�จงึต้อง 

คน้ห�คว�มชอบ คว�มส�ม�รถ เเละจดุเด่นของเร� เริม่ตน้จ�กก�ร 

คิดว่� ‘ฉันชอบอะไรที่สุด’ ‘ฉันทำ�อะไรได้ดีที่สุด’ เเล้วมองว่�อ�ชีพ 

ของเร�เข้�กับตล�ดอ�เซียนได้ไหม 

 เพร�ะก�รเปิดประตขูองอ�เซยีน…เป็นหนท�งก�้วเดนิก�้วใหญ ่ 

ที่พ�ไทยก้�วเท้�ไกลยิ่งกว่�เดิม

เรื่อง : กมลพร สุนทรสีมะ

เรียนไหนดี อาเซียนต้องการ 
 จุดตรงกล�งของอ�เซียน ที่เร�เรียกว่� ‘ฉันอย�กได้ เธอก็ 

อย�กได้’ กับอ�ชีพ 8 อ�ชีพ คือ เเพทย์ พย�บ�ล ทันตเเพทย์  

วิศวกร สถ�ปนิก บัญชี นักสำ�รวจ เเละก�รท่องเที่ยว 

 ดูเหมือนว่� 6 อ�ชีพเเรก จะเป็นอ�ชีพท่ีคุ้นเคยเเละดูเข้�ใจง่�ยกว่� 

ทำ�ให้น้องๆ มัธยมที่รู้ตัวว่� ‘ฉันทำ�ได้’ ‘ฉันจะมุ่งไปท�งนี้’ ส�ม�รถ 

สร�้งถนนให้ไปถงึเสน้ชัย ได้ไมย่�กนกั เเตค่นทีย่งังงๆ สบัสนไมช่อบ 

6 อ�ชพีเเรก เเตส่นใจอกี 2 อ�ชีพ ทีต่ล�ดอ�เซียนตอ้งก�ร คงอย�ก 

รู้บ้�งว่� อ�ชีพนักสำ�รวจ เเละก�รท่องเที่ยว มีเส้นท�งเเบบไหน 

เเล้วเรียนที่ไหนดี 

 อ�ชีพเเรก…นักสำ�รวจ - เป็นอ�ชีพที่มีเครือข่�ยกว้�งไกล  

พบกับก�รทำ�ง�นเป็นทีม ร่วมสำ�รวจ ทดลอง ค้นพบสิ่งใหม่ๆ เพื่อ 

ก�รพฒัน�วิทย�ศ�สตร ์ใครสนใจด้�นนีม้สีอนที ่ภ�ควชิ�ธรณวีทิย� 

คณะวิทย�ศ�สตร ์จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั เเละภ�ควชิ�ธรณีวทิย�  

คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 

 ดังนั้นสำ�หรับคนที่สนใจเรื่องสิ่งเเวดล้อม เเละเเหล่งพลังง�น 

ในประเทศไทย เชน่ ถ่�นหนิ รับรองไดส้นกุกับก�รสำ�รวจ วเิคร�ะห ์

ประเมินศักยภ�พของเมืองถ่�นหิน เเละผลกระทบท�งสิ่งเเวดล้อม

หลังจ�กเอ�ทรัพย�กรม�ใช้เเน่นอน

  อีกอ�ชีพคือ ก�รท่องเที่ยว - เป็นอ�ชีพที่ขย�ยตัวรองรับ 

บริก�รก�รท่องเที่ยว ใครสนใจง�นด้�นนี้ จะต้องรอบรู้ทั้ง

ประวัติศ�สตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตผู้คน อ�ห�รก�รกิน เเละได้

ภ�ษ�ใหม่ๆ ของเพื่อนบ้�นในอ�เซียน มีเปิดสอนที่ ‘โรงเรียนก�ร

โรงเเรมเเละก�รท่องเทีย่ว รเีจน้ท ์ชะอำ�’ ทีเ่นน้ก�รสอนง�นบรกิ�ร

ท�งโรงเเรมเเละก�รทอ่งเทีย่ว ทัง้ทฤษฎ ีเเละก�รลงมอืปฎบิตัอิย�่ง

เข้มข้น โดยเน้นภ�ษ�อังกฤษเป็นหลัก

 ถ้�อ�ชีพข้�งต้น ตรงกับคว�มสนใจของใครอยู่ เร�ยืนยันว่� 

อย่�รีรอ! อ�เซียนเปิดโอก�สให้เเล้วนะ
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ผู้หญิง – ระยะทาง – เงิน  สามสิ่งนี้มีอะไรเหมือนกัน ?
 ยอ้นกลบัไปในยคุหน่ึงทีเ่ด็กผูช้�ยไทยได้รับก�รศึกษ�สอนเรยีน 

เขยีนอ�่นในวดั ยคุเดียวกันน้ันเด็กผู้หญิงกลับถูกกีดกันใหม้ที�งเลือก 

เรียนรู้แค่เพียงกิจก�รง�นบ้�นง�นเรือน ทำ�กับข้�ว เย็บปักถักร้อย  

หรือประกอบสัมม�ชีพต�มพ่อแม่ เพร�ะคว�มกลัวประก�รหนึ่งว่� 

เมื่อลูกผู้หญิงรู้หนังสือแล้วเมื่อโตขึ้นไปก็อ�จจะเขียนเพลงย�ว  

(จดหม�ยรัก) โต้ตอบกับผู้ช�ยให้เป็นที่เสื่อมเสียได้

 เข้�สู่อีกยุคหนึ่งที่สถ�บันก�รศึกษ�ระดับชั้นต่�งๆ เปิดโอก�ส 

ให้กับคนทุกเพศทุกวัยม�กย่ิงข้ึน มีโรงเรียนน้อยใหญ่ผุดขึ้นต�ม 

หวัเมอืงสำ�คญัๆ ทีเ่จริญแลว้และมผีู้คนกระจกุตวัอยูม่�ก แตเ่ดก็ใน

บ�งพื้นที่ หุบเข�ลึก สันเข�สูง หรือเก�ะกล�งทะเลห่�งไกล ต้อง 

เดินเท้�ไกลนับสิบกิโล เพื่อโอก�สในก�รรู้หนังสือ

 ในยุคที่วิช�คว�มรู้แตกแขนงออกหล�ยศ�สตร์ มีเรื่องร�ว 

ม�กม�ยที่คนอย�กเรียนรู้เพื่อพัฒน�ตนเอง แต่บ�งครั้งร�ค�ของ 

มันก็สูงเกินกว่�จะจ่�ยได้

 ผู้หญิง – ระยะท�ง – เงิน ครั้งหนึ่ง 3 สิ่งนี้เคยเป็น ‘กำ�แพง’  

ท�งก�รศึกษ�ม�ก่อน เป็นกำ�แพงที่ล้อมกรอบไม่ให้บ�งคนเดิน 

เข้�สู่ห้องเรียนที่ปร�รถน�จะเรียนรู้ และเป็นกำ�แพงที่ล้อมกรอบ 

ให้บ�งคนอยู่เพียงภ�ยในห้องเรียนที่ถูกกำ�หนดเอ�ไว้ จนกระทั่ง 

วันหนึ่งที่โลกรู้จักกับอินเตอร์เน็ต วันที่คนส�ม�รถเข้�ถึงคอนเทนต์ 

ต่�งๆ ที่ถูกอัพโหลดไว้อย่�งไร้ขีดจำ�กัด โลกออนไลน์จึงกล�ยเป็น 

หอ้งเรยีนหอ้งใหญท่ี่ไรก้ำ�แพงม�ขว�งกัน้ขย�ยพืน้ทีแ่หง่ก�รเรยีนรู้

ให้กว้�งยิ่งกว่�ใครจะจินตน�ก�รได้

 ลองไปสำ�รวจหอ้งเรียนหอ้งใหญน่ีกั้นดูดีกว�่ว�่มีอะไรน�่สนใจ 

ให้เร�ได้เรียนรู้กันบ้�ง

Coursera เรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยทั่วโลก
 เชื่อว่�หล�ยคนมีคว�มใฝ่ฝันที่อย�กไปเรียนต่อเมืองนอก 

สักครั้งหน่ึงในชีวิต เพ่ือเก็บเกี่ยวประสบก�รณ์ด้�นภ�ษ�และวิช�

คว�มรู้แขนงต่�งๆ ที่ห�ไม่ได้ในประเทศไทย ห�กแต่ปัจจัยต่�งๆ 

ทั้งเงิน ระยะท�ง และระยะเวล�กลับไม่เอื้ออำ�นวยให้ทำ�ได้โดยง่�ย  

เว็บไซต์ Coursera หรือ https://www.coursera.org คือสุดยอด 

เว็บฯ ท�งก�รศึกษ�ที่ทล�ยทุกข้อจำ�กัดเดิมๆ และเปลี่ยนโฉมหน้� 

วงก�รก�รศึกษ�เสียใหม่ ด้วยระบบก�รเรียนออนไลน์ในส�ข�วิช�

ต่�งๆ ที่สนใจ อ�ทิ ศิลปะ วิทย�ศ�สตร์ ก�รจัดก�ร เศรษฐศ�สตร์ 

กฎหม�ย สังคมศ�สตร์ คอมพิวเตอร์ ตลอดจนส�ข�วิช�ที่ 

น่�สนใจอื่นๆ อีกกว่� 1,000 คอร์ส จ�กสถ�บันก�รศึกษ�ภ�คี 

กว่� 121 แห่งทั่วโลก 

 ระยะเวล�ในก�รเรียนแต่ละคอร์สก็ไม่ได้น�นเกินไป คือ 

ร�ว 1 - 3 เดือน โดยหลังจ�กที่ดูคลิปก�รเรียนก�รสอนแล้ว 

ก็จะมีก�รทำ�แบบทดสอบ หรือบ�งครั้งอ�จมีก�รบ้�นให้ทำ�ม�ส่ง  

ซึ่งในช่วงแรกๆ ห�กเร�ยังฟังภ�ษ�ไม่คล่องเว็บฯ ก็มีซับไตเติล 

เป็นภ�ษ�ต่�งๆ ให้เลือก ทำ�ให้ก�รเรียนผ่�น Coursera ไม่ได้ย�ก

ไปกว่�ก�รเรียนแบบทั่วไป 

 คว�มเจ๋งอีกประก�รหนึ่งของเว็บฯ นี้ คือนอกจ�กเร�จะ 

ส�ม�รถเรียนกับอ�จ�รย์ที่มีชื่อเสียงจ�กมห�วิทย�ลัยช้ันนำ�

ของโลกผ่�นท�งออนไลน์ได้แล้ว หลังจบคอร์สเร�ยังจะได้ 

ประก�ศนียบัตรจ�กท�งเว็บฯ หรือมห�วิทย�ลัยอีกด้วย ซึ่งก�ร 

เรยีนผ�่นเวบ็ฯ นี ้มอียูด่ว้ยกัน 2 แบบ คอื แบบทีล่งทะเบยีนเรยีนฟร ี

และแบบที่ เสียค่�ใช้จ่�ย โดยทั้งสองแบบจะมีร�ยละเอียด 

ที่แตกต่�งกันคือรูปแบบของใบประก�ศนียบัตรที่จะได้รับ 

ปัจจุบันนี้เว็บไซต์ Coursera มีนักเรียนอยู่ร�ว 14 ล้�นคน โดย 

คนไทยเองก็เริ่มหันม�สนใจก�รเรียนในรูปแบบนี้กันม�กขึ้น

 (รู้หรือไม่ – ยังมีอีกหล�ยเว็บไซต์ที่เปิดห้องเรียนออนไลน์ 

จ�กมห�วิทย�ลัยชั้นนำ� ท่ัวโลกให้ เร�เข้�เรียนได้ฟรี  อ�ทิ  

http://www.ocw.mit.edu ของมห�วทิย�ลยั MIT, www.edx.org  

ของมห�วิทย�ลัย MIT และ Harvard เป็นต้น)   

Speaking Exchange แลกเปลี่ยนเรียนภาษา
 ก�รเรียนภ�ษ�ที่ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นก�รที่ได้เรียนภ�ษ�นั้น 

จ�กเจ้�ของภ�ษ�เอง ในปีที่ผ่�นม�ได้มีแคมเปญโฆษณ� 

ของโรงเรียนสอนภ�ษ�อังกฤษแห่งหนึ่งในบร�ซิลชื่อว่� CNA  

ต้องก�รให้นักเรียนได้เรียนภ�ษ�จ�กก�รคุยกับเจ้�ของภ�ษ� 

โดยตรง แต่ห�กจะห�ใครที่มีเวล�ว่�งม�กพอก็คงลำ�บ�ก จึงได้เกิด

ไอเดยีทีช่ว่ยแกป้ญัห�ไดอ้ย�่งน�่รกัขึน้ม� นัน่กค็อืก�รจบัคูน่กัเรยีน 

กับคุณลุงคุณป้�ในบ้�นพักคนชร�ประเทศสหรัฐอเมริก� เพ่ือให้ 

ได้พูดคุยกันผ่�น Video Call Online ในขณะที่คุณลุงคุณป้� 

ได้เพ่ือนพูดคุยคล�ยเหง� นักเรียนเองก็ได้เรียนภ�ษ�ผ่�นเจ้�ของ

‘ออนไลน์’
ห้องเรียนใหม่ไร้กำาแพง

Article
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ภ�ษ�ที่ใจเย็นและยินดีจะพูดคุยด้วย ได้ประโยชน์กันไปทั้ง 2 ฝ่�ย

 สมัยกอ่นเร�เคยม ี Pen friend ทีเ่ขยีนจดหม�ยโตต้อบพูดคยุกัน 

ผ่�นท�งตัวหนังสือ เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ได้ช่วยเอื้อประโยชน์ 

ให้เร�ใช้พูดคุยกันได้ง่�ยม�กขึ้น โอก�สที่เร�จะได้เรียนภ�ษ�กับ 

เจ้�ของภ�ษ�จึงไม่ใช่เร่ืองย�กอีกต่อไป มีเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน 

ม�กม�ยที่ ช่วยให้เร�แชทผ่�นตัวหนังสือหรือสนทน�กันแบบ

เห็นหน้�ได้ง่�ยเพียงปล�ยนิ้ว อ�ทิ  www.Interpals.net,  

www.Livemocha.com หรือแม้กระทั่ง Line, Facebook, Skype 

เป็นต้น

 เร�อยู่ในยคุทีส่�ม�รถเรียนคำ�แสลงผ�่นก�รแชท เรยีนสำ�เนยีง

ก�รออกเสียงภ�ษ�ต่�งๆ ผ่�นก�รพูดคุยด้วย Webcam หรือ  

Video Call ได ้เพร�ะเทคโลโนยอีอนไลนใ์นปจัจบุนัได้เอือ้ประโยชน์

ให้เร�ถึงที่สุดแล้ว

YouTube Teacher คุณครูยุคยูทูป
 ประเทศออสเตรเลยีนำ�เทคโนโลยมี�ช่วยแก้ไขปัญห�โลกแตก 

ของแม่บ้�นที่นั่น หลังจ�กเหน็ดเหนื่อยกับง�นม�ทั้งวันแล้วก�รจะ 

ตอ้งม�น่ังคดิว่�วันน้ีจะทำ�อะไรเปน็อ�ห�รเยน็ดีก็เปน็เร่ืองทีย่ิง่ทำ�ให ้

ปวดหัวเข้�ไปใหญ่ Stephen Pharr จึงได้ก่อตั้งเว็บไซต์ The Chef  

Project ขึ้น โดยทำ�ก�รรวบรวมเชฟชื่อดังจ�กทั่วทุกมุมโลก อ�ทิ 

Georges Blanc จ�กฝรั่งเศส Yoshihiro Narisawa จ�กญี่ปุ่น ม� 

สอนทำ�อ�ห�รออนไลน์ โดยเน้นเมนูที่ทำ�ง่�ยและดีต่อสุขภ�พ  

ไม่ต้องออกไปซื้อห�หนังสือสอนทำ�อ�ห�ร ไม่ต้องนั่งงงกับรูปภ�พ

และตัวหนังสือ ส�ม�รถเปิดดูได้ทุกที่ และอัพเดทตลอดเวล� ทำ�ให้

คุณแม่บ้�นส�ม�รถเรียนทำ�อ�ห�รกับเชฟชื่อดังได้ไม่ว่�อยู่ที่ไหน

 ในยุคท่ีอนิเตอรเ์นต็ยงัม�ไมถึ่งก�รจะได้เรียนอะไรสกัอย�่งนัน้ 

ตอ้งใชเ้วล� เงนิ และเส�ะแสวงห�ครผููท่ี้ส�ม�รถใหค้ว�มรูแ้กเ่ร�ได ้ 

จนกระทั่งวันท่ีมี YouTube รูปแบบก�รเรียนก็เปลี่ยนไป ใครๆ ก็

ส�ม�รถเรียนรูก้�รทำ�อ�ห�ร ก�รรอ้งเพลง เลน่ดนตรี กีฬ� เล้ียงหม� 

แต่งหน้� ปลูกต้นไม้ ไปจนถึงเร่ืองย�กๆ อย่�งเล่นรูบิค ประกอบ 

ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ หรือทำ�บีทบ็อกซ์เองได้ ในขณะเดียวกัน

ใครๆ ก็ส�ม�รถเป็นครูผู้ถ่�ยทอดคว�มรู้ได้เพียงกดอัดคลิปเท่�นั้น  

แม้ก�รเรยีนผ�่นก�รดูคลปิอ�จไมไ่ด้มอบประก�ศนยีบตัรก�รสำ�เรจ็ 

วิช�ใดๆ ให้ แต่อย่�งน้อยนี่ก็คือโอก�สในก�รเรียนรู้ที่ ไม่ต้อง 

เส�ะแสวงห� ไม่มีค่�ใช้จ่�ยและทำ�ให้ก�รแบ่งปันคว�มรู้เป็น 

เรื่องที่ดีในสังคม

เรื่อง : จารุวรรณ ชื่นชูศรี

Online Virtual Classroom เรียนแบบลงมือ
 ใครสักคนมักชอบกล่�วไว้ว่� ‘ไม่ลองก็ไม่รู้’ หรือ ‘สิบป�กว่� 

ไม่เท่�ต�เห็น สิบต�เห็นไม่เท่�ลองจริง’ แต่ในบ�งครั้งโอก�ส 

ที่จะลองของจริงก็ย�กลำ�บ�กหรือมีคว�มเส่ียงบ�งอย่�ง ห�กแต่ 

โลกออนไลน์ก็ได้แก้ไขปัญห�นี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยเว็บไซต์หรือ 

แอพพลเิคชนัต�่งๆ ทีช่ว่ยให้เร�ไดเ้รยีนรูผ้�่นก�รทดลองเสมอืนจรงิ 

ในสิ่งที่เร�อย�กรู้

 ห�กใครที่ เริ่มเล่นหุ้นใหม่ๆ ย่อมรู้จักหรือคุ้นเคยกับช่ือ 

Click2win เปน็อย�่งด ีเพร�ะน่ีคอืระบบก�รทดลองเลน่หุน้ในพอรต์ 

จำ�ลองเสมือนจริงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยระบบจะอิงข้อมูล 

ของหุ้น ทั้งชื่อ ร�ค� ก�รแปรผันขึ้นลง แบบเดียวกับหุ้นของจริง 

ก�รซื้อข�ย ช่วงเวล�ในก�รเล่น ตลอดจนคำ�สั่งต่�งๆ ก็เรียกได้ว่� 

ไมแ่ตกต่�งจ�กของจรงิ สิง่เดยีวทีแ่ตกต�่งออกไปคอืเงนิที่ใชเ้ลน่นัน้ 

คือเงินที่ระบบเซ็ตขึ้นให้ ไม่ใช่เงินของจริง ทำ�ให้บรรด�นักลงทุน 

มือใหม่กล้�ที่จะทดลองเล่นหุ้นก่อนที่จะออกไปเจอกับของจริง  

หุ้นจริง เงินจริง 

 ยังมีก�รเรียนรู้ผ่�นก�รทดลองเสมือนจริงในอีกหล�ยรูปแบบ

หล�ยส�ข�วิช�ที่ถูกออกแบบให้เร�ทดลองได้ในโลกออนไลน์ เช่น 

ก�รออกแบบตกแต่งห้องด้วยโปรแกรม 3D ก�รเล่นหม�กรุก,  

ก�รขับรถ ก�รทำ�ข้อสอบ ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่ให้ประโยชน์กับเร�

มห�ศ�ล นอกจ�กเป็นก�รวดัผลก�รเรยีนรู ้เป็นสน�มทดสอบเบือ้งตน้

แล้ว ยังช่วยเสริมสร้�งคว�มมั่นใจก่อนที่จะนำ�คว�มรู้ที่เร�มีออกไป 

ใช้ง�นจริงข้�งนอก

 

 แม้ในปัจจุบันโลกออนไลน์อ�จยังไม่ส�ม�รถทล�ยกำ�แพง 

ท�งก�รศึกษ�ลงได้อย่�งหมดจด ห�กแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำ�หรับ 

คนที่โอก�สท�งก�รศึกษ�ยังเดินท�งไปไม่ถึง พ่อแม่ผู้ปกครอง 

บ�งคนอ�จกล่�วว่�โลกออนไลน์เป็นต้นเหตุทำ�ให้เด็กเสียก�รเรียน 

และมองแต่ผลในแง่ลบของมัน แต่ในอีกแง่หนึ่งนี่ต่�งห�กคือ 

ห้องเรียนห้องใหญ่ ห้องเรียนที่เปิดรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย  

ทุกชนชั้น ห้องเรียนที่มีโอก�สม�กม�ยถูกอัพโหลดข้ึนทุกวิน�ที  

ขอเพียงมองให้เห็นถึงโอก�สและประโยชน์ของมัน แล้วจะรู้ว่�นี่คือ 

ห้องเรียนห้องใหญ่ที่ให้อะไรได้ม�กม�ยเหลือเกิน
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 หลังก�รติดต�มผลก�รทดลองหล�ย

สิบปี ผลลัพธ์จ�กก�รทดสอบม�ร์ชเมลโลว์

ชี้ให้เห็นว่� เด็กที่อดทนรอ และยึดมั่นกับ 

คำ�สัญญ�ท่ีผูท้ดสอบใหไ้ว ้มอีตัร�สว่นเรียน

จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีสูงกว่�เด็ก

ที่ตัดสินใจกินม�ร์ชเมลโลว์ทันที หรือกิน 

หลังจ�กท่ีผู้ทดสอบออกจ�กห้องไป ท้ังๆ ท่ี 

ในหล�ยกรณี เด็กท่ีตัดสินใจกนิม�รช์เมลโลว ์

ที่อยู่ตรงหน้�มีระดับคะแนนท�งสติปัญญ� 

สูงกว่�เด็กที่อดทนรอม�ร์ชเมลโลว์จ�กผู้

ทดสอบเสียด้วยซ้ ำ� 

 และจ�กก�รทดสอบท่ีเกิดข้ึนหล�ยคร้ัง  

ห�กวัดระดับคว�มสำ�เร็จด้วยผลสัมฤทธิ์ 

ท�งก�รศึกษ� น่�ประหล�ดใจที่ เด็กที่

ประสบคว�มสำ�เร็จสูงสุด คือเด็กที่ส�ม�รถ

อดใจรอม�ร์ชเมลโลว์ในจินตน�ก�ร โดย 

นัง่มองจ�นที่ไมม่อีะไรว�งอยูเ่ลย ตัง้แตแ่รก 

หลังจ�กที่ผู้ทดสอบเดินออกจ�กห้องไป

 ง�นวิจัยอีกชิ้นหน่ึงที่ ยืนยันผลลัพธ์ 

คล้�ยคลึงกัน ก็คือก�รทดสอบคว�มเร็ว 

ในก�รถอดรหัส (Coding-Speed Test) 

ของค�ร์มิตซกีลั (Carmit Segal) ในป ี2006 

 ผู้สมัครก�รทดสอบครั้งนี้แบ่งเป็น 

2 กลุ่มคือ กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษ�

ตอนปล�ยและระดับมห�วิทย�ลัย ส่วน 

ผูส้มคัรอกีกลุม่หนึง่ คอืผูท้ีส่อบเกณฑท์ห�ร 

ซึง่จำ�เปน็ตอ้งทำ�ขอ้สอบชดุนี ้เพือ่รบัคดัเลอืก 

เข้�กองทัพสหรัฐ ซีกัลให้พวกเข�จับคู่

ระหว่�งคำ�ศัพท์ และตัวเลข 

 โดยขั้นตอนแรก พวกเข�จะได้รับ 

กระด�ษคำ�ถ�มที่ประกอบด้วยตัวเลขและ 

คำ�ศัพท์ต่�งๆ ดังนี้ 

 Game  2715

 Chin  3231

 House  4232

 Hat   4568

 Room  2864

 และสิ่งที่พวกเข�ต้องทำ�ในกระด�ษ 

คำ�ตอบ ก็แค่เลือกคำ�ตอบเข้�คู่กันระหว่�ง 

คำ � ศัพท์  และตัว เลข โดยเทียบเคียง 

จ�กภ�พด�้นบน ซึง่เหน็ไดช้ดัว�่ก�รทดสอบ

นี้ ไม่ต้องอ�ศัยสติปัญญ�ขั้นสูงอะไรเลย  

และแน่นอนว่�ผู้ที่สอบเกณฑ์ทห�รย่อมทำ� 

ได้ดีกว่� เพร�ะพวกเข�มีแรงจูงใจม�กกว่� 

 แต่จริงๆ แล้ว ส่ิงที่ซี กัลต้องก�ร 

เปรียบเทียบ และประเมินผลจ�กก�ร 

ทดสอบนี้ คื อ เข�กำ �ลั งมองห�คว�ม 

อดทนที่จะบังคับตัวเองให้ทำ�ง�นที่น่�เบื่อ 

และใช้ทักษะน้อยที่สุด

 ก�รทดสอบนี้  เ ป็นก�รทดสอบที่  

แสดงผลระยะย�ว เหมือนกับทฤษ ฎี 

ม�ร์ชเมลโลว์ และเมื่อซีกัลกลับไปดูข้อมูล 

ขอ งผู้ เ ข้ � ส มั ค รที่ เ ป็ น นั ก เ รี ย น แล ะ 

นกัศึกษ�ในอกี 2 ทศวรรษตอ่ม� เมือ่นกัศกึษ� 

เหล่�นั้นอ�ยุประม�ณ 40 ปี ผลลัพธ์ก็เป็น 

เช่นเดียวกับทฤษฎีม�ร์ชเมลโลว์ กล่�วคือ

นักเรียนและนักศึกษ�ที่ได้คะแนนสูงจ�ก 

ก�รทำ�แบบทดสอบวัดคว�มเร็วในก�ร 

ถอดรหัสมีร�ยได้สูงกว่�คนที่ทำ�คะแนน 

ได้น้อยหล�ยพันเหรียญสหรัฐต่อปี ซ่ึง 

ส �ม�รถสรุ ป ได้ ว่ �  พฤติ ก รรมและ 

คุณลักษณะบ�งอย่�ง ผนวกกับทักษะ 

ท�งอ�รมณ์ของผู้สมัครคนที่ส�ม�รถ

ควบคุมตนเองได้ มีคว�มจำ�เป็นม�กกว่� 

สติปัญญ�อย่�งเห็นได้ชัด

 ฉ ะนั้ น แล้ ว  ห �กต้ อ งก � ร เ รี ย น 

ในมห�วิทย�ลัยอย่�งมีคว�มสุข พร้อมๆ 

กับประสบคว�มสำ� เร็จในส�ข�อ�ชีพ 

ของตัวเอง นอกจ�กคว�มชอบของตนเอง  

  ทฤษฎมีารช์เมลโลว ์คือทฤษฎีที่ไดจ้ากการทดสอบมารช์เมลโลว์ (Marshmellow 
Test)  ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ของ วอลเตอร์ มิเชลล์ (Walter Mischel) ที่นำาเด็ก
แต่ละคนเขา้มานัง่ในหอ้งพรอ้มกับมาร์ชเมลโลว์หนึง่ก้อน โดยมขีอ้ตกลงวา่ หลงัจากที่
ผู้ทดสอบเดินออกจากห้องไป พวกเขาสามารถกินมาร์ชเมลโลว์ที่อยู่ตรงหน้าในทันที
เลยก็ได ้แต่หากอดใจรอจนกว่าผูท้ดสอบเดนิกลบัเขา้มาในหอ้ง พวกเขาจะไดม้ารช์เมล
โลว์เพิ่มอีกหนึ่งก้อน

งานวิจัยที่ยืนยันความจำาเป็นของคุณลักษณะที่
อยู่นอกเหนือความสามารถทางสติปัญญา 

ทฤษฎีมาร์ชเมลโลว์

Article
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ที่ มีต่ อ เ น้ือห� วิช�แต่ละคณะที่ เข้ �ไป 

ศึกษ�แล้ว อีกสิ่ งหนึ่งที่ต้องไตร่ตรอง

อย่�งถี่ถ้วนไม่แพ้กันคือคุณสมบัติจำ�เป็น  

และของแถมที่ม�พร้อมกับส�ข�น้ันๆ  

มิใช่เพื่อยอมแพ้ แต่เพื่อเรียนรู้และปรับตัว

 อี ก ท้ั งควรศึ กษ�หลั กสู ตรอย่ � ง 

ละเอียด เพื่อว�งแผนอน�คตระยะย�ว อ�ทิ  

ห�กอย�กได้ปริญญ� 2 ใบ ต้องศึกษ� 

ว่�ปริญญ� 2 ใบ มีกี่รูปแบบ เพร�ะปัจจุบัน

ในหล�ยมห�วิทย�ลัย เช่น หลักสูตร 

ของมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ มีทั้งหลักสูตร 

ที่ เรียนเพื่อให้ได้ปริญญ�ตรี 2 ส�ข�  

และหลักสูตรเรียนควบปริญญ�โท โดย

รูปแบบก�รเรียนควบปริญญ�โท อ�จมี 

ร�ยละเอียดบ�งส่วนแตกต่�งจ�กหลักสูตร 

เรียนปริญญ�ตรีควบปริญญ�โท (ระยะ 

เวล�เรียน 5 ปี) ของคณะพ�ณิชยศ�สตร์

และก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

เป็นต้น

 ดัง น้ันควรศึกษ�ให้ดีก่อน ว่�เร� 

จะนำ� วุฒิก�รศึกษ�ไปต่อยอดอย่�งไร 

มีส�ข�ไหนที่ ใช้ระยะเวล�เรียนอย่�ง 

คุ้มค่� ขณะเดียวกันก็มีหลักสูตรที่ เอื้อ 

ต่อก�รห�ประสบก�รณ์ทำ�ง�นจริงไปด้วย

ในตัว เพื่อเตรียมพร้อมลงสน�มแข่งขัน

ในโลกก�รทำ�ง�น ห�กอย�กจะศึกษ� 

ต่ อต่ � งประ เทศ  ควร ศึกษ �สถ�บั น 

ลักษณะภูมิประเทศ รวมถึงค่�ใช้ จ่�ย

ต่�งๆล่วงหน้� ที่สำ�คัญคือควรศึกษ�โดย 

เทียบเคียงหล�ยๆ ประเทศ เพ่ือห�ส่ิงท่ี

เหม�ะสมสำ�หรับตัวเองม�กที่สุด

 และนอกจ�กนี ้ห�กส�ม�รถเตรยีมตวั 

ได้เร็ว ยังมีโอก�สยื่นคำ�ร้องเพ่ือขอทุน 

ก�รศึกษ�จ�กองค์กรต่�งๆ สถ�นทูต หรือ

ขอทนุสนบัสนนุนกัเรยีนต�่งช�ตจิ�กสถ�บนั

ที่ตัดสินใจเข้�ศึกษ�ต่อได้อีกด้วย

 ทั้งนี้ ในก�รเตรียมตัว และตัดสินใจ 

เรือ่งต�่งๆ เก่ียวกับก�รศกึษ� เร�ควรยอมรบั 

ข้อจำ�กัดของตัวเอง เพื่อแก้ไขจุดด้อย และ 

เสริมจุดเด่นที่มีอยู่ โดยระลึกไว้เสมอว่� 

ผู้ที่จะประสบคว�มสำ�เร็จท�งก�รศึกษ� 

คือคนที่มุ่งมั่นที่สุด อดทนได้ม�กที่สุด 

และรู้จักควบคุมตนเอง เพร�ะสิ่งสำ�คัญ

ที่สุดห�ใช่เรื่องของสติปัญญ� ดั่งที่ผู้คน 

ในบ�งสงัคมพย�ย�มยกยอปอปัน้ใหเ้ย�วชน

เข้�ใจ

เรื่อง : พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช

ผู้ที่จะประสบความสำาเร็จทางการศึกษา 
คือคนที่มุ่งมั่นที่สุด อดทนได้มากที่สุด  

และรู้จักควบคุมตนเอง  
เพราะสิ่งสำาคัญที่สุดหาใช่เรื่องของสติปัญญา  
ดั่งที่ผู้คนในบางสังคมพยายามยกยอปอปั้น 

ให้เยาวชนเข้าใจ
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 แต่ห�กมองดีๆ ผลก�รเรียนไม่ใช่ตัวช้ีวัดชีวิต อย่�งคนที่มี

ลักษณะพิเศษส่วนใหญ่ ล้วนไม่ใช่ผลผลิตของสถ�บันศึกษ� ไม่ว่�

จะเป็นว�ดรูปเก่ง ร้องเพลงดี กีฬ�เด่น เล่นดนตรีเจ๋ง หรือแม้แต่

คว�มส�ม�รถด้�นธุรกิจ ก็ถือว่�เป็นทักษะเฉพ�ะตัว เช่นเดียวกัน

ก�รค้นห�ตัวเองและได้ทำ�จนสำ�เร็จไม่ได้เกิดขึ้นง่�ยด�ยกับทุกคน  

แต่สำ�หรับก�รเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ถือเป็นช่วงเวล�ที่ท้�ท�ย เต็ม

ไปดว้ยขอ้มลูที่ไมไ่ดอ้ยู่แค่รอบตวัเร� สง่ผลใหเ้ด็กรุน่ใหมม่ที�งเลอืก

เพิ่มขึ้น เห็นได้จ�กก�รเกิดของคณะแนวใหม่ๆ ที่เฉพ�ะเจ�ะจงถึง

อ�ชีพในอน�คตของเด็กม�กขึ้น  ซ่ึงเป็นผลดีให้เด็กรุ่นใหม่ค้นห�

ตัวเองเจอได้เร็ว

  ปัจจุบันหลักสูตรก�รเรียนก�รสอน เหมือนร้�นสะดวกซื้อ 

ยุคใหม่ เต็มไปด้วยข้�วของเครื่องใช้ที่มีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจง  

แต่สำ�หรับบ�งคนก็คิดว่�ของที่คล้�ยๆ แบบนี้ที่บ้�นก็มีอยู่แล้ว  

ไม่จำ�เป็นต้องซื้อก็ได้ ซึ่งต่�งจ�กคนบ�งกลุ่มที่เลือกซื้อกลับบ้�นไป 

เพร�ะคิดว่�สิ่งนี้จะทำ�ให้บรรลุผลได้ง่�ยกว่� 

  ในขณะเดียวกันหล�ยประเทศไม่ยอมหยุดนิ่งกับก�รพัฒน�

รูปแบบก�รเรียนรู้ใหม่ๆ ยกตัวอย�่งประเทศกลุ่มอ�เซียนท่ีเด่นชัด 

‘สิงคโปร์’ ก็กำ�ลังก้�วไปอีกขั้นและกล�ยเป็นกรณีศึกษ�ให้แก่

โรงเรียนต่�งๆ ทั่วโลก เนื่องจ�กรัฐบ�ลสิงคโปร์เชื่อว่� ก�รศึกษ�

เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รสร้�งช�ติ ระบบก�รศึกษ�ที่ดีจะช่วยผลิต

ทรัพย�กรที่มีคุณภ�พม�พัฒน�ประเทศสู่คว�มสำ�เร็จในอน�คตได้  

โดยเนน้ใหน้กัเรยีนรูจ้กัใชข้อ้มลูทีม่มี�กกว�่ก�รรูแ้คเ่นือ้ห�วชิ�ก�ร  

(Less about content knowledge but more about how to  

process information) พร้อมมุ่งไปสู่คว�มคิดสร้�งสรรค์ เน้นก�ร

เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนส�ม�รถสร้�งองค์คว�มรู้ได้ 

ทุกเวล� แม้ว่�บริบทจะเปลี่ยนแปลงไป 

  กลับม�ที่หลักสูตรก�รเรียนก�รสอนบ้�นเร� ก็เกิดคณะแนว

ใหม่จำ�นวนม�กเช่นกัน เด็กได้เรียนรู้แบบเชิงลึก เจ�ะจงม�กขึ้น  

อ�ทิ คณะนิเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยรังสิต ได้เปิดหลักสูตรใหม่

ระดับปริญญ�ตรี ส�ข�สื่อส�รก�รกีฬ� เพื่อก�รเรียนรู้เชิงลึกด้�น

เรียนแบบแนวๆ 
ในศตวรรษ 21
 นึกย้อนกลับไปวัยเด็กและวัยรุ่นที่มีทั้งพ่อและแม่คอย
เตรียมความพร้อม ต้ังแต่หาสถาบันศึกษา เตรียมเลือกแผน
เรียนต่อมัธยมปลาย จะวิทย์หรือศิลป์ดี ยังไม่นับการเรียนใน
โรงเรียนที่มีเกณฑ์วัดผลทั่วไป ย่ิงกระแสโลกยุคใหม่ต้องการ
บุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการกำาเนิดของเศรษฐี 
อายนุอ้ยทีก่ำาลังเพิม่มากขึน้เร่ือยๆ  ยิง่สรา้งความหวาดวิตก
สู่จิตใจเด็กรุ่นใหม่และผู้เป็นพ่อแม่ จนถึงข้ันสร้างความเชื่อ 
ที่ว่า เด็กเรียนเก่งจะประสบความสำาเร็จในอนาคต สอดคล้อง
กับผลวิจัยการดำาเนินชีวิตและทัศนคติเด็กไทย โดยมูลนิธิ 
เพือ่คนไทย ทีพ่บว่า 90% ของเยาวชนประสบภาวะความเครียด 
กับเรื่องการเรียนที่ใช้คะแนนการสอบเป็นตัวชี้วัด และให้คำา
นิยามความสำาเร็จว่า คือการได้ผลการเรียน หน้าที่การงาน 
และเงินเดือนที่ดี

Article
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กีฬ� ก�รส่ือส�ร ควบคู่กับก�รบริห�รธุรกิจและองค์กรกีฬ� ซึ่ง 

ตอบโจทย์กับยุคสมัยนี้ที่ประช�ชนกำ�ลังให้คว�มสนใจเรื่องสุขภ�พ

และกฬี� จนนำ�ไปถงึก�รสร�้งอ�ชีพในอน�คตได้อย�่ง ผูส้ือ่ข�่วส�ย

กีฬ� หรือผู้ประกอบก�รธุรกิจศูนย์กีฬ�และสโมสรกีฬ�ต่�งๆ จนไป

ถึงนักบริห�รก�รตล�ดด้�นกีฬ� เป็นต้น 

  อีกส�ข�วิช�ท่ีข้องเกี่ยวกับเรื่องสุขภ�พ ก็มี แพทย์แผนไทย

บัณฑิต ประยุกต์จ�กก�รแพทย์แผนไทยโบร�ณให้มีคว�มเป็น

วิทย�ศ�สตร์ และมีหลักวิช�ก�รม�กข้ึน ผู้เรียนส�ม�รถวินิจฉัย 

รักษ�โรค จ่�ยย�ด้วยสมุนไพร จบม�ส�ม�รถเป็นแพทย์ ครู หรือ

ผู้ประกอบก�รศูนย์คว�มง�ม (สป�) โดยปัจจุบันก็มีมห�วิทย�ลัย

ต่�งๆ ให้คว�มสำ�คัญในก�รผลิตบัณฑิตส�ข�นี้ม�กขึ้น อ�ทิ คณะ

ก�รแพทย์แผนตะวันตก มห�วิทย�ลัยรังสิต คณะวิทย�ศ�สตร์  

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง วิทย�ลัยก�รแพทย์พ้ืนบ้�นและก�ร

แพทย์ท�งเลือก มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงร�ย (หลักสูตรแพทย์

แผนไทยบัณฑิต ส�ข�ก�รแพทย์แผนไทย) นอกจ�กน้ันยังมีวิช�

แพทย์ที่เฉพ�ะเจ�ะจงเอ�ไปอีก คือ คณะแพทยศ�สตร์ หลักสูตร

วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต เวชกิจฉุกเฉิน ไม่ได้สอนให้เป็นหมอ แต่สอน

ให้เป็นบุคคล�กรช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMSS) ซ่ึงเปิดสอนที่ 

มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม และ มห�วิทย�ลัยพะเย� 

  แต่ห�กอย�กเรียนผลิตสื่อท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข   

มห�วิทย�ลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี ก็เพิ่งเปิดหลักสูตร 

ส�ข�วิช�มีเดยีท�งก�รแพทยแ์ละวทิย�ศ�สตร์ โดยมุง่เนน้ก�รผลติ 

สื่อท�งด้�นเสียง กร�ฟิก ภ�พน่ิง ภ�พเคลื่อนไหว ส่วนอ�ชีพที่ 

รบัรองกค็อื นกัวชิ�ก�รโสตทศันศึกษ�ท�งก�รแพทย ์ผูผ้ลิตร�ยก�ร 

ทีวี ช่�งภ�พ นักออกแบบสื่อท�งก�รแพทย์ รวมไปถึงนักสร้�งหุ่น 

จำ�ลองท�งก�รแพทย์ ฯลฯ

  ดูเหมือนว่�คณะแนวใหม่ๆ เกิดขึ้นแทบตลอดเวล� และล้วน 

เป็นหลักสูตรที่ชัดเจน ทั้งนี้ก็เพื่อผลิตบัณฑิตในส�ยอ�ชีพต่�งๆ ที่มี 

ประสิทธิภ�พโดยตรงออกสู่สังคม อย่�งบ�งส�ข�เร�ก็แทบไม่เคย 

ได้ยินม�ก่อน เช่น ส�ข�วิช�เศรษฐกิจพอเพียง คณะบริห�รศ�สตร์  

มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ระดับปริญญ�ตรีแห่งแรกของประเทศ  

ที่เน้นก�รทำ�วิจัยต�มแนวคิดของพ่อหลวง ศึกษ�องค์คว�มรู้ต่�งๆ  

พร้อมเผยแพร่และปฏิบัติง�นจริงเพื่อรับใช้สังคม จนถึงหลักสูตร 

ศิลปศ�สตร์บัณฑิต ก�รจัดก�รวัฒนธรรม วิทย�ลัยโพธิวิชช�ลัย 

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็เป็นอีกหลักสูตรที่เน้นเรื่องพัฒน�

ทอ้งถิน่บ�้นเกดิ เรยีนรูก้�รพึง่ตนเอง เศรษฐกิจพอเพยีง ก�รพฒัน�

ชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนอ�ชีพรองรับ ได้แก่ นักจัดก�ร 

ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ นกัจดัก�รวฒันธรรมส�รสนเทศ รวมถึงมโีอก�ส

เปน็ครชู�วไทยภเูข� (ศึกษ�ตอ่ ปรญิญ�บณัฑติ วชิ�ชีพคร)ู เป็นตน้ 

ซึ่งนับว่�เป็นท�งเลือกสำ�หรับบัณฑิตยุคประช�กรล้นหล�ม เพร�ะ

นักศึกษ�จะได้รู้จักก�รพัฒน�ตัวเอง เข้�ใจผู้อื่น เข้�ใจสังคมอย่�ง

แท้จริง 

  คณะข้�งต้นถึงจะเป็นบ�งส่วนของส�ข�วิช�ที่เกิดใหม่ แต่ก็ 

เป็นนิมิตหม�ยอันดีและตัวช่วยที่นำ�พ�เร�ให้ไปถึงจุดหม�ยในก�ร

ค้นห�ตัวเองได้ง่�ยขึ้น เหมือนโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยสินค้�ใหม่ 

เหลือแค่กล้�ใช้หรือเปล่�เท่�นั้นเอง 

  และคงไม่เป็นก�รกล่�วเกินเลยไปว่� ทุกวันนี้มีคนจำ�นวนหนึ่ง 

เพิ่งค้นพบว่�ไม่ได้รักในส่ิงที่ตนกำ�ลังเรียนอยู่ หรือไม่ได้มีคว�มสุข 

กับง�นที่ทำ�เลย เพร�ะตอนเลือกเรียนไม่ได้เรียนส่ิงท่ีตัวเองชอบ  

แต่กลับเลือกเรียนคณะที่คิดว่�ห�ง�นง่�ย มีบทคว�มหนึ่งที่เร�เคย 

อ่�นเจอ และสะท้อนถึงประเด็นนี้ได้อย�่งน่�สนใจ Don’t Regret  

Working Too Hard เขียนโดย Peter Bregman ใน Harvard  

Business Review Blog ซ่ึงเป็นผลสำ�รวจจ�กก�รไปถ�มคนที่ 

ใกล้ต�ยว่� เสียใจกับอะไรม�กที่สุดในชีวิต โดยคำ�ตอบอันดับหนึ่ง 

คือ อย�กมีคว�มกล้�ม�กพอที่จะดำ�เนินชีวิตอย่�งซื่อสัตย์ต่อ 

คว�มรู้สึกของตนเอง ไม่ใช่แบบที่คนอื่นหวังให้เป็น รองลงม�คือ  

ฉันไม่ควรต้องทำ�ง�นหนักขน�ดนี้ ซ่ึงทั้งหมดนี้ผู้เขียนวิเคร�ะห์ว่�  

คนเร�ไม่ได้เสียใจกับก�รทำ�ง�นหนัก แต่ชีวิตมีคว�มทุกข์เพร�ะ 

เสียใจกับก�รต้องม�ทำ�ง�นที่ไม่ซื่อสัตย์กับคว�มรู้สึกตนเอง 

 เพร�ะท้�ยที่สุดแล้วใครๆ ก็ต่�งต้องก�รเป็นตัวของตัวเองให้

เต็มที่ ทั้งชีวิต ก�รง�น เพร�ะก�รได้ทำ�ส่ิงที่ชอบ จะพ�คว�มสุข

เข้�ม�ในชีวิต แต่ทุกร�ยละเอียดในชีวิตจะเริ่มต้นขึ้น ก็ต่อเม่ือได้

ตัดสินใจเลือกและลงมือทำ� แม้สุดท้�ยอ�จพบว่�มันไม่ได้เป็นอย่�ง

ที่เร�ว�ดหวังก็ต�ม แต่ก็ยังดีกว่�เร�ไม่ได้ลงมือทำ� 

เรื่อง : ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล
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Interview : เสียงจ�กน้องๆ (vox pop)

เบญญา ทิวเสถียร 
ร่วมกิจกรรมแนะให้แนวแล้ว

ทำ�ให้รู้ตัวเองม�กข้ึนว่�อย�ก 

เรียนอะไร โดยเฉพ�ะก�รมี 

เวิร์คช็อปของคณะต่�งๆ ก็ยิ่ง

ทำ�ใหเ้ร�เริม่รู้จักตวัเองม�กขึน้

พิชญา  จันทะวงษ์
ทำ�ให้รูว้่�คว�มเป็นตัวเร�จริงๆ 

คืออะไร เร�ชอบอะไร สุดท้�ย 

อะไรที่เหม�ะกับเร�จริงๆ และ 

ส�ม�รถยึดเป็นอ�ชีพในอน�คต

ภัทราพร จิระณโกศลวงศ ์ 
อย�กเปน็มัณฑน�กร ส่วนหนึง่ 

ม�จ�กครอบครวั คณุพอ่ทำ�ง�น 

เก่ียวกับส�ยนี้อยู่แล้ว ก็เริ่มมี

ก�รเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้แล้ว

ค่ะ ฝึกว�ดเส้น ฝึกก�รตัดเส้น 

ลงสี และก็ศึกษ�ว่�ส�ยนี้ต้อง

เรียนและทำ�อย่�งไรบ้�ง เพื่อ

จะส�ม�รถสอบเข้�ไป

จิมาภรณ์ ปานชนะพงศ์ (เจนนี่) 
หนู เ รี ยนส�ยวิ ท ย์อยู่ เ เ ล้ ว 

ตัดสินใจไม่ได้ว่�จะเรียนวิศวะ 

หรือหมอ เเต่ฟังพี่สิงห์พูดว่�  

ถ้�เร�อย�กทำ�อะไรให้ทำ�ไป

ก่อน ถ้�ไม่ลองทำ� เร�จะไม่รู้

ว�่สิง่ทีเ่ร�ชอบคอือะไร หนกูว็�่

จะทำ�ต�มคะ่ ลองทำ�สิง่ทีอ่ย�ก 

ทำ�ก่อน เเล้วเร�จะได้รู้ค่ะ

วีรดา  พุ่มพวง
พ่อแม่เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�ร

ตัดสินใจเลือกเรียนค่ะ แต่ม�

ง�นนี้ก็ทำ�ให้รู้ม�กขึ้นว่� เร�

จะมีวิธีคุยกับพ่อแม่อย่�งไร 

ประนีประนอมอย่�งไร

กั ล ย า รั ต น์  เ ขี ย ว ผึ้ ง  ( นั ท )  
เรียนวิทย์ม� แต่อย�กเปลี่ยน

ส�ยไปเรียนศิลป์ เมื่อก่อนคิด

ว่�คงไม่ไหวหรอก แต่พอได้ฟัง

พี่ๆ  พดูแลว้กเ็ปลีย่นคว�มคิดว่�

เร�ก็อ�จจะเรียนไหว

กนกวรรณ แก่นจันทร์ (ป๊อป) 
ไอดอลของเร�คือพ่ีป๋อมแป๋ม  

เพร�ะเร�ชอบพูด ชอบแสดงออก 

เร�ดูร�ยก�รเข� พี่ เข�เก่ง 

ทำ�ให้เร�อย�กเป็นแบบเข� 

และต้ังใจว่�โตข้ึนจะเรียนนิเทศ

สี ใบตอง วิสารทะ  ( ใบตอง)  
หนูเรียนศิลป์ภ�ษ� ได้ภ�ษ�

ญ่ีปุ่นและอังกฤษ จุดแข็งก็

คือทำ�ให้เร�เหนือกว่�ด้�นก�ร

ติดต่อส่ือส�ร และยิ่งเมื่อเปิด 

AEC แล้วเร�จะเป็นที่ต้องก�ร

ม�กขึน้สำ�หรบัคนทีม่�ลงทนุทำ�

ธุรกิจในไทย
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ศุภกร ชูนิ่ม (ชิน) 
ม�ฟังเเล้วมีคว�มมั่นใจม�ก 

ขึ้นครับ ตอนเเรกผมมองไว้  

3 คณะ กล�ยเป็นว่�ตอนนีส้นใจ 

คณะอืน่ดว้ย ซึง่ตอนเเรกตัง้เป�้ 

ว่�จะเรียนนิเทศ ตอนนี้ก็มอง  

เศรษฐศ�สตร์ ที่ตอนเเรกไม่ 

ค่อยอย�กเรียน เเต่ฟังเเล้วน่�

สนใจ ก็อย�กลองดูนะ 

กรรณิตา โสมภีร์
รู้สึกว่ �กิจกรรมแบบน้ีเ ป็น 

ประโยชน์กับหนูม�ก ได้ข้อมูลว่� 

จะเรียนส�ยวิทย์หรือส�ยศิลป์

ดี เป็นตัวช่วยอย่�งหนึ่งในก�ร

ตัดสินใจท่ีดี เพร�ะปีหน้�หนู

ก็กำ�ลังจะขึ้นมัธยมปล�ยพอดี

เสาวลักษณ์ ทึมหลวง 
พอเข้�ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้ 

รูข้อ้มลูม�กขึน้ว�่มคีณะอะไรที ่

เป็นตัวเลือกกับเร�บ้�ง ตอนนี้ 

คิ ด ว่ �อย�ก เข้ �พวกคณะ 

อกัษรศ�สตร ์ไมก่ส็งัคมศ�สตร์ 

ศิรีพร  ประสบสุขมั่งดี
ได้คว�มรู้เกี่ยวกับร�ยละเอียด 

ของง�นที่ชอบ เพิ่งรู้ว่�เร�ควร 

แยกคว�มรูส้กึไมช่อบง�น และ 

ก�รไม่ชอบปัจจัยอื่นๆ ออก 

จ�กกัน

กานศิรี เทียมชาติ (ป่าน)
เคยคิดอย�กทำ�ง�นให้ตรงกับ 

สิ่งที่เรียนม� เพร�ะเสียด�ย

เวล�ในก�รเรียน อย�กเอ�

คว�มรู้ที่เรียนไปทำ�ง�น เเต่ม�

ฟงัวนันีก็้รู้สกึว�่มนัก็มอีกีหล�ย

ท�งให้หนูทำ�สิ่งที่ชอบด้วย หนู

เลยอย�กมองห�ประสบก�รณ์ 

ทำ�อะไรให้ม�กกว่�ตอนนี้ 

นันทวัฒน์ ประศรีพัฒน์ (ดิว) 
อย�กให ้เอม็ม�่ วตัสนั ม� รว่ม 

แชร์ประสบก�รณ์ครับ เข�

เ รียนเก่ง และทำ�ง�นเพื่ อ 

สังคมด้วย

โสภิดา ทิพย์กรแก้ว
โ ดยส่ ว นตั ว  หนู คิ ด ว่ � ไ ด้

แนวท�งก�รตัดสินใจ ทำ�ให้

เร�รู้สึกมั่นคงม�กขึ้น

จิรายุ ทองสุทธิ์ (คอปเตอร์) 
จรงิๆ อย�กเป็นวศิวะ ผมกโ็ตม� 

อย่�งที่พี่สิงห์พูดคือ อย�กเป็น

พิธีกรบ้�ง อย�กเป็นนักเเสดง

บ้�ง พอม�ฟัง อ�จจะสับสน

ไม่รู้จะเรียนอะไรดี เเต่รู้สึกว่�

เรียนอะไรก็ต�ม เร�ก็ทำ�ง�น

อีกส�ยได้ ทำ�สิ่งที่ชอบได้



“การศึกษาหาใช่การเรียนรู้
ข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียว
หากยังเป็นฝึกให้รู้จักคิด”

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

Education 
is not the learning of facts, 

but the training 
of the mind to think.

Albert Einstein
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