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พี่อัศ - อัศรินทร์ นนทิหทัย
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ TK park

หากจะมีใครสักคนเข้าใจหัวอกเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ในยุคข้อมูลอันท่วมท้น และมีทางเลือกมากมายเสียจน
บางครั้งพัดพาให้พวกเขาหลงลืมความตั้งใจเดิมไปโดยไม่รู้ตัว เราอาจนึกถึง พี่อัศ – อัศรินทร์ นนทิหทัย ในฐานะผู้ใหญ่อีกคนหนึ่ง
ที่เข้าใจความรู้สึกนั้นเป็นอย่างดี เพราะในช่วงชีวิตหนึ่ง พี่อัศก็มีคำ�ถาม และความลังเลต่อเส้นทางที่ตนเองเลือกไม่ต่างกัน
จากเด็กที่ไม่ได้เรียนมัธยมปลายสายสามัญ หักเหสู่คณะอักษรศาสตร์ เอกวิชาภาษาฝรั่งเศส กลับกลายเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ด้วยเส้นทางอันคดเคี้ยว และน่าสนใจเช่นนี้ เราจึงอยากนำ�ความคิดเห็นบางส่วนมาแบ่งปัน
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คาดหวังให้งานแนะให้แนวครั้งนี้ แตกต่างจากครั้งแรก จะตัดสินใจอะไร จะเลือกอะไร แต่สิ่งที่เราพยายามให้
ก็คือ การไปสู่จุดหมายไม่ได้มีทางเดียว มันมีหลายทาง
อย่างไร

ที่จะพาน้องทุกคนไปสู่จุดหมาย การเปิดโอกาสให้เห็นว่า
มีทางไหนบ้างจึงเป็นเรื่องที่ดี เราพยายามแสดงให้เห็น
ว่าบางทีชวี ติ ก็ไม่ได้มสี ตู รสำ�เร็จว่าเราเรียนสิง่ นี้ เพือ่ ทีจ่ ะ
เป็นสิ่งนั้นเสมอไป

พี่อัศ : ในปีที่แล้วเนี่ยจะมุ่งไปที่อาชีพทางเลือก
ทำ�ให้เห็นว่ามีอีกหลายอาชีพนอกเหนือจากอาชีพหลักๆ
ที่น้องๆ รู้จักกัน พอมาปีนี้ จากการทำ�งานต่อเนื่องมา
ทีมงานก็มาคุยกัน ถ้าปีที่แล้วพูดเรื่องอาชีพ ปีนี้อาจจะ
ต้องถอยไปก่อนนั้น ว่าเราจะเลือกเรียนอะไร สนใจอะไร
ซึ่งปัจจุบันก็มีทางเลือกหลากหลายมากขึ้น มีคณะที่เรา
ไม่ เ คยได้ ยิ น มาก่ อ น แล้ ว ถ้ า เด็ ก คนไหนไม่ ถ นั ด ทาง
วิชาการ แต่สนใจเรียนเกี่ยวกับทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
กีฬา การบิน อะไรก็แล้วแต่ เขาจะต้องได้รวู้ า่ มีคณะทางเลือก
พวกนี้อยู่ แล้วรู้ว่าถ้าเขาสนใจควรจะต้องทำ�ยังไง

การเห็นสิ่งที่ ไม่ ใช่สูตรสำ�เร็จ มีข้อเสียบ้างไหม เพราะ
บางครั้งน้องอาจจะเห็นภาพของตัวเองชัดเจนอยู่แล้ว
อาทิ เรียนสาขาวิศวะ เพื่อจบมาทำ�งานด้านวิศวะ หรือ
ต้องการเป็นวิศวกรตั้งแต่แรก แต่เมื่อเห็นว่าทุกอย่าง
ไม่มสี ตู รสำ�เร็จ อาจทำ�ให้เขาลังเล อยากไปลองทำ�อย่างอืน่
หรือกระทั่งล้มเหลวบนทางที่ตัวเองมุ่งมั่นตั้งใจมาแล้ว
ก่อนหน้านี้

ผลลัพธ์ที่ออกมาน่าพึงพอใจกว่าครั้งที่แล้วมากแค่ ไหน

พี่อัศ : พี่คิดว่า การเรียนในมหาวิทยาลัยมันเป็น
เพียงการทดลอง และแน่นอนว่าไม่มสี ตู รสำ�เร็จ แต่พเี่ ชือ่
เรื่องการเปิดโอกาส เพราะฉะนั้น แน่นอนว่ามันต้องมี
ความคิดบางอย่างทีเ่ ราได้จากการเรียน และนำ�มาปรับใช้
แม้จะเป็นการเรียนที่ไม่ใช่วิชาชีพ สุดท้ายความรู้นั้นก็จะ
เป็นส่วนหนึ่งของเรา ให้มาปรับใช้กับตัวเองในอนาคตได้
อยูด่ ี กลับมาทีค่ �ำ ถามของเรา แม้การมีทางเลือกจะทำ�ให้
น้องลังเล แต่ดว้ ยการตัดสินใจของตัวเอง และสิง่ ทีพ่ บเจอ
ระหว่างทาง เขาจะรูไ้ ด้เองว่าสิง่ ทีเ่ ขากำ�ลังมุง่ หน้าไป หรือ
ระหว่างทางมันใช่หรือไม่ใช่ อย่างน้อยเขาก็จะได้เรียนรู้
บางคนอาจจะถามว่ า มั น เสี ย เวลาหรื อ เปล่ า พี่ ก็ จ ะ
ถามกลับว่า จะให้น้องเสียเวลา 1 ปี 4 ปี หรือทั้งชีวิต
เพราะทุกช่วงชีวติ ของคน เราจำ�เป็นต้องตัดสินใจ เราต้อง
เลือกอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าชีวิตช่วงไหน เราต้องตัดสินใจเรื่อง
อะไร และการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ก็มักจะยากขึ้นเรื่อยๆ
ตามระยะทาง และจังหวะชีวิตของแต่ละคน

พี่อัศ : ก็โอเคนะ อย่างครั้งนี้ก็จะมีส่วนเวิร์คช็อป
เพิม่ เข้ามาให้ลองทำ�กันจริงๆ อย่างสถาปัตย์ ละคร เขาจะ
ได้รู้ว่า รายละเอียดจริงๆ แล้วเนี่ย พอพวกเขาได้ลองทำ�
สิง่ ทีต่ วั เองสนใจ สิง่ เหล่านัน้ มันใช่มากแค่ไหน ถ้าย้อนกลับ
ไปตอนแรกที่ TK park เปิด เราเคยจัดเวิร์คช็อปละคร
เบื้องต้น ก็มีน้องนักเขียนนี่แหละ รุ่นแรกเลย เรียกว่า
‘กองกำ�ลังปั้นฝัน’ มาทดลองกันจริงๆ แล้วเขาก็ได้รู้ว่า
พวกเขาไม่มคี วามสุขเลย ส่วนเราก็ได้รวู้ า่ บางทีสงิ่ ทีน่ อ้ ง
เห็นว่าน่าสนใจ มันอาจจะไม่ใช่สำ�หรับตัวเขาก็ได้
เรื่องการตัดสินใจเรียนต่อ ที่วิทยากรหลายๆ คนเห็นว่า
มันคือ ‘การค้นหาตัวเอง’ น้องๆ จะต้องรู้ ได้ด้วยตัวเอง
โดยไม่ผ่านการโน้มน้าวจากผู้อื่น เมื่อเป็นเช่นนี้ กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจะเอื้อต่อการค้นหาตัวเองของน้องแต่ละคนมาก
แค่ ไหน อย่างไร

พี่อัศ : พี่ว่าเราคงอยู่ในจุดที่นำ�เสนอข้อมูลเพื่อเป็น
ทางเลือกมากกว่า เพราะที่สุดแล้ว การตัดสินใจต่างๆ
ก็ขนึ้ อยูก่ บั น้องๆ แต่ละคนอยูแ่ ล้ว ซึง่ ก็มปี จั จัยแตกต่างกัน
ไปอีก อย่างเรื่องสภาพครอบครัว หรือพ่อแม่ผู้ปกครอง
เราคงไม่ ส ามารถไปคาดเดาได้ ว่ า สุ ด ท้ า ยแล้ ว น้ อ งๆ
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พี่เบน - ชวันธร มงคลเลิศลพ
นักจัดการความรู้อาวุโส ฝ่ายกิจกรรม TK park

การเรียนระดับมัธยมปลาย นอกจากจะเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของใครหลายคน การตัดสินใจเลือกเรียน
และเดินตามความฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ย่อมเป็นอีกหมุดหมายสำ�คัญ ที่อาจบ่งบอกสิ่งที่พวกเขาจะทำ�ไปตลอดชีวิต
เมื่อเป็นเช่นนี้ พี่เบน - ชวันธร มงคลเลิศลพ นักจัดการความรู้อาวุโส ฝ่ายกิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ TK park
จึงขออาสาเป็นผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่น้องๆ และก้าวผ่านการตัดสินใจครั้งสำ�คัญนี้ไปด้วยกัน
ในกิจกรรม ‘แนะให้แนว ปี 2 ตอน ยุทธจักรสำ�นักฝัน’ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
สุดท้ายน้องๆ จะสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสม และบอกกับตัวเองได้ว่า ‘ฉันเลือกถูกแล้ว’
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พี่เบน : พี่คิด ว่าจะเป็นการช่วยให้เขาได้ค้น หา
ตัวเอง ในแนวทางที่เหมาะสำ�หรับตัวเขาจริงๆ ถ้าน้อง
จบมาในโลกของการทำ�งานเขาก็จะรูว้ า่ มันเป็นอีกโลกหนึง่
ที่ต่างจากการเรียนอยู่แล้ว แต่มันจะดีกว่าไหม ที่มีคน
แนะเขา อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของการสะสมวัตถุดิบ
ทำ�ให้เขาสามารถเดินตามความฝันในแบบของตัวเองได้

ความคิดเกี่ยวกับโครงการแนะให้แนว เริ่มต้นอย่างไร

พี่เบน : TK park มองว่าการเรียนรู้คือโอกาส
(Learning is Opportunities) โดยเฉพาะการเปิดโอกาส
ด้านการเรียน การแนะแนวทางเลือกให้กับเส้นทางชีวิต
น้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ว่าจะเป็นคณะที่ใช่
วิชาที่ชอบ มหาวิทยาลัยที่สนใจ หรือวิชาทางเลือกต่างๆ
ปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้ว โดยเพิ่มความกว้างของเนื้อหา
มากขึ้น เพิ่มสิ่งที่เขาอยากรู้ เราตอบคำ�ถามเรื่องคณะที่
พวกเขาอยากรู้ แต่เราไม่อยากให้จ�ำ กัดอยูแ่ ค่คณะที่ใครๆ
ก็นกึ ถึง แต่อยากให้รคู้ ณะใหม่ๆ คณะทีเ่ ขาอาจจะไม่เคย
รู้จักด้วย นอกจากนี้วิทยากรที่เชิญมาก็จะเป็นไอดอล
ที่พวกเขาสนใจ เป็นคนที่จะหาคำ�ตอบให้พวกเขาได้
ส่วนสำ�คัญอีกอย่างหนึง่ คือเวิรค์ ช็อป คือ อยากให้พวกเขา
รู้ไปเลย ได้ลองทำ�จริงๆ ได้พูดคุยกับพี่ๆ ในคณะที่อยาก
เข้าเรียน ว่าพวกเขาเหมาะกับอะไร ก็แบ่งไปเลย มีสายวิทย์
ก็ ท ดลองเข้ า ห้ อ งLab ลองคิ ด ลองตั้ ง สมมติ ฐ านดู
อย่างสายนิเทศ ก็จะรู้ไปเลยว่าเนี่ยถ้าเรียนสายละคร
ไม่ได้จบมาเป็นดาราอย่างเดียวนะ ยังมีงานเบื้องหลัง
อืน่ ๆ อีก ส่วนสายสุดท้ายคือสถาปัตย์ ก็ไปดูเลยเบือ้ งหน้า
เบือ้ งหลังการคิดงานพีๆ่ ต้องทำ�อะไรกันบ้าง น้องก็จะได้
รู้ไปเลยว่ามันใช่ตัวเขาจริงๆ ไหม

ในเมื่ อ โลกของการเรี ย นและการทำ � งานแตกต่ า งกั น
เมื่อน้องๆ เลือกคณะ เขาไม่ ได้มีความรู้เชิงลึก และไม่ ได้
รู้ ร ายละเอี ย ดว่ า สิ่ ง ที่ เ ขาจะต้ อ งเผชิ ญ ในอนาคตเป็ น
อย่างไรบ้าง ไม่รู้ว่าในรายละเอียดของอาชีพอาจเต็ม
ไปด้วยสิ่งที่เขาไม่ชอบมากมาย ในแง่นี้ TK park มีส่วน
ช่วยอย่างไร

พี่ เ บน : เราก็ ไ ม่ อ ยากให้ เ ห็ น ภาพเบื้ อ งหน้ า ที่
สวยงามในสายอาชีพอย่างเดียว อย่างเช่น ถ้าน้องจะ
เป็นแอร์โฮสเตส เราก็ ไ ม่อยากให้เข้าใจแค่ว่ามันเป็น
อาชีพที่ ได้เที่ยว แต่งตัวสวยๆ แต่เราอยากให้เข้าใจว่า
น้องจะต้องเตรียมความพร้อมนะ อาจจะต้องไปฝึกภาษา
บุคลิกภาพ รวมถึงปัญหาอื่นๆ ในงานนี้ TK park ก็อยาก
มีส่วนช่วยเปิดให้เขาได้เห็นอะไรบางอย่าง ก่อนที่จะ
ไปเจอในชีวิตจริง ทั้งจากนิทรรศการวิชาสุดแนว และ
คู่ มื อ ทดสอบความสนใจทางอาชี พ (Vocational
Readiness Test) ที่เราเตรียมไว้ให้

คาดหวังให้แตกต่างจากการแนะแนวในโรงเรียนอย่างไร

พี่เบน : แนะแนวในโรงเรียน บางครั้งน้องอาจจะ
ไม่กล้าถาม มีบ้างเรื่องที่ค้างคาใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
เราก็ เ ลยจั ด การพู ด คุ ย กั บ Teach For Thailand
มาร่ ว มคุ ย กั น ในหั ว ข้ อ แนะอย่ า งไรให้ แ นว เราก็ จ ะรู้
ว่าที่ต่างประเทศเขาแนะแนวกันยังไง มีทางเลือกและ
อาชีพอะไรบ้าง และความจริงในระบบการแนะแนว
ในเมืองไทย เราจะช่วยกันทำ�ให้น้องๆ ค้นหาตัวเองเจอ
ได้อย่างไร ในวันนัน้ เราก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ามารถ
ให้ขอ้ มูลคุณครูอกี ทางหนึง่ เพือ่ ทีค่ ณ
ุ ครูจะสามารถเอาไป
บอกเด็กต่อได้ เราก็อยากเป็นทางเลือกหนึ่ง ไม่ได้จะ
บอกว่าให้คุณครูเชื่อเรา แต่อย่างน้อยก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง
ที่จะช่วยกันให้ข้อมูลแก่เด็กๆ

ถ้าเปรียบเทียบระหว่างงานปีนี้ และปีที่แล้ว คิดว่ารูปแบบ
และรายละเอียดของงาน ‘แนะให้แนว’ สมบูรณ์หรือยัง

พี่เบน : มีโจทย์อีกหลายอย่างที่เราอยากทำ�นะ
เรามีแผนจะเดินสายไปแนะให้แนวกับน้องๆ ในสถาบัน
การศึกษามากขึน้ เดินทางไปต่างจังหวัดด้วย เพิม่ ช่องทาง
การเข้าถึงให้น้องๆ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดตลอด
ทั้งงานผ่านทาง www.tkpark.tv และการบันทึกการ
สนทนาทางนิตยสารออนไลน์ Read Me และนิตยสาร
a day ด้วย งานแนะให้แนวจะได้ไม่จำ�กัดอยู่แค่น้องๆ
ที่ ม าร่ ว มงานที่ TK park เท่ า นั้ น แต่ เ ราหวั ง ว่ า จะ
เป็นอีกส่วนสำ�คัญที่ช่วยน้องๆ ให้ได้มากที่สุด เราจะ
พั ฒ นาให้ มั น ดี ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ต่ อไป และไม่ ใ ช่ แ ค่ ด้ า น
นอกจากการเลือกคณะของน้องๆ TK park คาดหวัง การศึกษา แต่เป็นอะไรก็ได้ทสี่ ามารถสือ่ สารกับเด็กวัยนี้
จะเป็นส่วนช่วยน้องๆ ด้านอื่นบ้างไหม หลังจากที่เข้าไป เพิ่มประสบการณ์ให้พวกเขาได้มากขึ้น
เรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว
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ก่อนที่จะพบกับงานเปิดตำ�ราวิชา แนะให้แนวเต็มรูปแบบ
ในวันที่ 26-28 มิถุนายน นั้น โครงการเปิดตำ�ราวิชา แนะให้
แนวก็ได้ชวนวิทยากรบุกโรงเรียนมัธยมคือ โรงเรียนศรีวิกรม์
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า เพื่อร่วมตอบทุกปัญหาคาใจเด็กม.ปลาย เป็นการ
ชิมลางก่อน
งานโร้ดโชว์ของโครงการ ‘แนะให้แนว ปี 2’ จัดขึ้น ที่
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เริ่มจากให้น้องๆ เล่นเกม
ส่งต่อกลิ่นปากหอมหวนให้เพื่อนข้างๆ ตามมาด้วยเกมทายชื่อ
มหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆซึ่งกว่าจะได้ผู้ชนะก็เล่นเอาพิธีกร
กุมขมับอยู่หลายที เนื่องด้วยพฤติกรรมกล้าเล่น กล้าแสดงออก
ของตัวแทนวัยฝันของโรงเรียน
หลังจากเล่นเกมทำ�ความคุน้ เคยกันแล้ว พี่เบน - ชวันธร
และพี่ลาเต้ - มนัส จึงขึ้นตอบคำ�ถามคาใจของน้องๆ เกี่ยวกับ
การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เป็นคำ�บอกเล่าจาก ‘รุ่นพี่’
ถึง ‘รุ่นน้อง’ แน่นอนว่างานนี้ ไม่มีกั๊ก ไม่มีการอมพะนำ�อย่าง
แน่นอน ซึ่งน้องๆ ก็ให้การตอบรับอย่างดี ส่งเสียงประหลาดใจ
เป็นช่วงๆ เมื่อพี่ๆ พูดเกี่ยวกับคณะแปลกๆ ที่ใครบางคนอาจไม่
เคยคุ้นชื่อมาก่อน บางช่วงก็นิ่งเงียบ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเตรี
ยมสอบด้วยสีหน้าคร่ำ�เคร่งทีเดียว
จนสุดท้าย แม้เวลาหมด โดยอาจมีอกี หลายคำ�ถามทีน่ อ้ งๆ
ยังค้างคาใจ พี่ลาเต้และพี่เบนกล่าวว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมเท่านั้น พร้อมสัญญาว่าน้องๆ จะได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการ
เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยอย่างจุใจแน่นอน ใน ‘แนะให้แนว
ปี 2 ตอน ยุทธจักรสำ�นักฝัน’ ที่จัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในวันที่
26 - 28 มิถุนายน ที่อุทยานการเรียนรู้ TK park
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โดย พี่เบน - ชวันธร มงคลเลิศลพ และ พี่ลาเต้ - มนัส อ่อนสังข์

ทุกครั้งที่ตัดสินใจอะไรพลาดไป เรามักได้ยินวลีคุ้นหูว่า ‘ถ้ารู้อย่างนี้นะ’
ตามมา ด้วยคำ�กล่าวว่า ใครบางคนจะเลือกสิ่งที่ตรงข้ามกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อย่างไรก็ดี สำ�หรับบางเรื่องเราอาจให้อภัยตัวเองได้ และพร้อมที่จะก้าวต่อไป
แต่ปฏิเสธไม่ได้วา่ มีบา้ งเหมือนกัน ทีก่ ารตัดสินใจเพียงครัง้ เดียว นอกจากจะเปลีย่ น
ใครบางคนไปทั้งชีวิตแล้ว ความรู้สึกผิดหวังกลับติดตรึง และส่งผลให้หวาดกลัว
การตัดสินใจครัง้ ต่อไป เมือ่ การตัดสินใจสำ�คัญเช่นนี้ พีเ่ บน - ชวันธร มงคลเลิศลพ
นักจัดการความรู้ อาวุโสจากอุทยานการเรียนรู้ TK park และ พีล่ าเต้ - มนัส อ่อนสังข์
บรรณาธิการคอลัมน์การศึกษาจาก Dek-D.com จึงอยากมีสว่ นช่วยน้องๆ ตัดสิน
ใจเลือกคณะที่ใช่ สาขาการเรียนที่ชอบ ผ่านกิจกรรม ‘แนะให้แนว ปี 2’ เพื่อที่สุดแล้ว
น้องแต่ละคนจะสามารถยืนหยัดบนเส้นทางของตัวเอง และคงไม่ได้ยินคำ�กล่าวว่า
‘ถ้ารู้อย่างนี้นะ...มาฟังคำ�แนะแนวดีๆ ตั้งแต่แรกดีกว่า’
วิทย์ - ศิลป์ จบแล้วไปไหนดี ?
สำ�หรับสายวิทย์เนี่ย ถ้าเป็นโรงเรียน
ชายล้วน จะมีคณะยอดฮิตไม่คอ่ ยเปลีย่ นแปลง
ในแต่ละปี อันดับแรกจะเป็นแพทย์ ถัดมาจะ
เป็นคณะวิศวกรรม ซึ่งเอกที่ผู้ชายนิยมเข้า
จะเป็นอุตสาหกรรมกับเครื่องกล แต่ถ้าใคร
อยากมี เ พื่ อ นผู้ ห ญิ ง ก็ น่ า จะเลื อ กโยธาฯ
ไม่นา่ เชือ่ ว่าโยธาฯ เป็นเอกทีผ่ หู้ ญิงชอบเรียน
ต่อมาเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ แล้วก็
เภสัชศาสตร์
ส่ ว นสายศิ ล ป์ ก็ จ ะมี 3 คณะที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลงเลยในรอบหลายปี อันดับแรก
จะเป็นมนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ คือพวกเดียวกัน ก็จะ
เรี ย นเกี่ ย วกั บ ภาษา แม้ ชื่ อไม่ เ หมื อ นกั น
แต่เรียนเหมือนกัน อย่างของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ก็ จ ะเรี ย กว่ า มนุ ษ ยศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นศิลป
ศาสตร์ของจุฬาฯ ก็จะเป็นอักษรศาสตร์
ต่ อ มาก็ คื อ คณะนิ เ ทศศาสตร์ นิ เ ทศ
ของจุ ฬ าฯ จะมาแรงทุ ก ปี เป็ น คณะที่
น้องๆ สายศิลป์ ใฝ่ฝัน ส่วนหนึ่งพี่เชื่อว่า

เพราะการเรียนนิเทศไม่น่าเบื่อ มีงานให้
น้องๆ ทำ�อยู่ตลอด อันดับ 3 คือ คณะ
นิติศาสตร์ อาจเป็นเพราะกฎหมายดูเป็น
วิชาชีพ น้องๆ ก็เลยเลือกที่จะเรียนสาขานี้
เรียนศิลป์ หัวใจสายวิทย์
เด็กที่เป็นเด็กศิลป์ พูดตรงๆ อย่างพี่นี่
ก็ เ ป็ น เด็ ก ศิ ล ป์ ศิ ล ป์ อุ ต สาหกรรมด้ ว ย
ถ้าเป็นเด็กศิลป์เนีย่ ทีโ่ รงเรียนคุณครูจะชอบ
เอาใจสายวิทย์เพราะเข้าได้ทกุ คณะ ส่วนเรา
จะมีข้อจำ�กัด แต่ใจเย็นก่อนนะครับ เพราะ
เดี๋ ย วนี้ มี ห ลายๆ คณะของเด็ ก สายวิ ท ย์
ที่ ส ายศิ ล ป์ ก็ เ ข้ า ได้ อย่ า งแพทยศาสตร์
หรือคณะทันตแพทยศาสตร์ น้องสามารถ
มีสิทธิ์ไปสอบได้ ถ้าสอบผ่านก็เป็นแพทย์ได้
แล้วยังมีคณะวิทยาการคอมฯ หรือคณะ
สถาปัตย์ฯ น้องก็สามารถเข้าได้ น้องไม่จ�ำ เป็น
จะต้องเรียนเกี่ยวกับภาษาอย่างเดียว แต่ถ้า
คณะที่ อ ยู่ ต รงกลางระหว่ า งสายวิ ท ย์
และศิลป์ ที่ ได้รับความนิยมมากคือคณะ
สถาปัต
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เตรียมตัวอย่างไร ให้ถึงฝั่งฝัน
ต้องถามก่อนว่าน้องๆ มีคณะในใจหรือยัง
ถ้าอยู่ ม.5 น้องๆ ต้องเริม่ ถามตัวเองแล้วล่ะ
เริ่ ม จากสั ง เกตว่ า ตั้ ง แต่ เ รี ย นมาหลายปี
เราชอบวิ ช าอะไร แล้ ว ค่ อ ยมาดู ที่ ค ณะ
อย่างที่พี่ลาเต้บอกแหละ เดี๋ยวนี้โอกาสมัน
เปิดกว้างมากเลย ไม่วา่ จะสายไหน ก็ลองไป
ศึกษาตามหลักสูตรดูว่าคณะไหนเขาเรียน
กั น ยั ง ไง แต่ ถ้ า ยั ง ไม่ แ น่ ใ จอี ก การทำ �
แบบสอบถามต่างๆ ก็ช่วยได้นะ อย่างใน
Dek-D.com ก็มแี บบทดสอบต่างๆ มากมาย
ให้ลองทำ�ว่าเราชอบอะไร ถ้ายังไม่รอู้ กี อย่าง
ที่สองก็อาจจะลองพูดคุยกับรุ่นพี่คณะต่างๆ
ไปนั่งคุยเลยว่ามันเรียนยังไง ถามคุณครู
สำ�คัญที่สุดเลยสำ�หรับชีวิตมัธยม ก็ได้ เขาพร้อมจะให้ข้อมูลอยู่แล้ว ลองดูว่า
ปลายเนี่ย คือการลองเปิดโอกาส สิ่งที่เราชอบจริงๆ กับสิ่งที่เรียนมันตรงกัน
หรือเปล่า แต่สงิ่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ เลยสำ�หรับชีวติ
ให้ตัวเองร่วมกิจกรรม ทั้งใน
มั ธ ยมปลายเนี่ ย คื อ การลองเปิ ดโอกาส
โรงเรียนและนอกโรงเรียน
ตัวเองร่วมกิจกรรม ทั้งในโรงเรียนและ
การเข้าค่าย ทำ�งานพิเศษ อาจจะ ให้
นอกโรงเรียน การเข้าค่าย ทำ�งานพิเศษ อาจ
ได้เงินด้วย สิ่งสำ�คัญคือได้ค้นพบ จะได้เงินด้วย สิ่งสำ�คัญคือได้ค้นพบตัวเอง
ตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้
มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้คอนเนคชั่นด้วย
แต่ถ้าเจอสิ่งที่ชอบแล้วก็ลุยเลย ดูว่ามี
ยังได้คอนเน็กชันด้วย
คณะอะไรบ้าง สาขาวิชาไหนทีอ่ ยากจะเรียน
เงื่อนไขการรับเป็นยังไง ต้องสอบวิชาอะไร
บ้าง จัดตารางให้ดี ฟิตทัง้ สมองและร่างกาย
แต่ควรตรวจสอบให้ละเอียดนะ พี่เบนเจอ
คณะใหม่เลยคือมีเดียการแพทย์ คือเรียน
คล้ายหมอ แต่ไม่ได้เรียนไปเพือ่ เป็นหมอ แต่
จบไปสร้างสื่อการสอน สร้างโมเดลที่แพทย์
ใช้เรียนอีกทีหนึง่ หรือคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา น้องอาจจะมีความฝันอยากเปิดฟิตเนส
เป็นของตัวเอง ก็ไปเรียนคณะนี้ได้
พี่ว่าเดี๋ยวนี้มีสาขาการเรียนแปลกๆ
คณะแปลกๆ เยอะ อย่างเช่น รุ่นพี่ล่าสุด
ที่เพิ่งสอบกันไป มีคณะทัศนมาตรศาสตร์
ให้ น้ อ งๆ เดาว่ า เรี ย นเกี่ ย วกั บ อะไร มี ที่
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มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงก็มีครับ คือ
เรียนเกีย่ วกับสายตา แต่ตา่ งจากจักษุแพทย์
คื อ จะดู แ ลเรื่ อ งสายตาสั้ น สายตาเอี ย ง
สายตายาว แต่ถ้าการรักษา ตาเป็นแผล
ประสบอุบตั เิ หตุ น้องจะต้องไปหาจักษุแพทย์
นอกจากนี้ ยั ง มี ค ณะแปลกๆ อี ก เช่ น
วาริชศาสตร์ ชื่อของคณะนี้ย่อมาจากวารี
คนที่จบคณะนี้ ไปจะทำ�งานในอควาเรียม
แล้ ว อย่ า งที่ ธ รรมศาสตร์ ก็ จ ะมี ส าขาการ
ออกแบบพั ส ตราภรณ์ หลายคนบอก
ว่ า เหมื อ นชุ ด ไทยอะไรแบบนี้ ห รื อ เปล่ า
แต่ความจริงเกี่ยวกับการออกแบบเครื่อง
แต่ ง กายแบบล้ ำ � สมั ย เป็ น การประยุ ก ต์
ศิลปะเกี่ยวกับการแต่งกายนอกจากนี้ยัง
มี เ วชกิ จ ฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง อั น นี้ เ หมาะสำ � หรั บ
ผู้ ช ายมาก ชื่ อ ก็ ต ายตั ว อยู่ แ ล้ ว ไม่ ต้ อ ง
บอกว่าทำ�อะไร แต่จบไปอยู่ในห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลต่างๆ คอยปฐมพยาบาล
เบื้ อ งต้ น แก่ ค นไข้ ที่ เ ข้ า มาในห้ อ งฉุ ก เฉิ น
แต่ยังไงก็แล้วแต่ ไม่ว่าน้องจะเลือกเรียน
อะไร ให้ระลึกไว้ว่า
เรื่องงาน เรื่องเรียน คนละเรื่องเดียวกัน
เพราะบางคนโชคดี ม าก ได้ ทำ � งาน
ตรงกับสิ่งที่เรียนมา อย่างพี่เบนจบบริหาร
มาก็ ใ ช้ ศ าสตร์ ก ารจั ด การมาทำ � งานใน
ห้องสมุดได้ ซึ่งก็ ไม่ได้ตรงสายงาน 100%
ความจริงมันก็มคี วามหลากหลายมากขึน้ แต่
ต้องให้แน่ ใจว่าน้องถนัดอะไร อินกับอะไร
ที่ จ ะมั่ น ใจว่ า สามารถแสดงศั ก ยภาพ
ออกมาได้
ส่วนพีล่ าเต้ฝนั อยากจะเป็นครูแนะแนว
ตั้งแต่เด็ก แต่ตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เอกแนะแนวไม่เปิด ตอนนั้นผิดหวังมาก ก็
ไม่อยากเรียนอย่างอื่นแล้ว แต่ไปไล่ดูคณะ
อีกที น้องๆ อาจจะเป็นเหมือนพี่ก็ได้

คือตอนเรียนมัธยมเราไม่ได้มีอะไรที่ชอบ
เป็นพิเศษ เราก็ไปเจออยูส่ องคณะคือท่องเทีย่ ว
กับนิเทศศาสตร์ เราก็คดิ ว่าถ้าเรียนการท่อง
เทีย่ วน่าจะได้เทีย่ วเยอะ อีกอย่าง รุน่ พีข่ องพี่
ทีส่ อบเข้าไปก่อนหน้านัน้ คณะนิเทศศาสตร์มี
แต่ดารา เราก็คดิ ว่าไม่ใช่แนวเราแน่ๆ เพราะ
ถ้าได้เรียนจริงๆ คงเป็นได้แค่คนทำ�เบือ้ งหลัง
อาจจะคอยจัดไฟ (ฮา) แต่ไปคุยกับครูแนะแนว
เขาก็บอกว่าถ้าจะเลือกคณะ ไม่ ใช่ดูแค่ว่า
มันเหมาะหรือว่าชื่อคณะน่าสนใจแล้วเรา
เข้าไป ต้องไปเปิดดูหลักสูตรเลยว่าท่องเทีย่ ว
เรียนอะไรบ้าง นิเทศเรียนอะไรบ้าง พอไปเปิดดู
หลักสูตรท่องเทีย่ วก็รบี ปิดเลย เพราะว่าต้อง
รู้ 3 ภาษา แล้วต้องเรียนภาษาเป็นเอกด้วย
มีเอกแขนงภาษาเยอรมัน ฝรัง่ เศส จีน ลำ�พัง
เราสอบภาษาอังกฤษโอเน็ตคะแนนก็เน่า
มากเลย ก็ตัดสินใจเลือกนิเทศไป แล้วก็ติด
นิเทศ ตอนนี้งานที่ทำ�ก็เลยกึ่งๆ ระหว่างครู
แนะแนวกับนิเทศนะครับ
ส่วนความคิดเกี่ยวกับรายได้ของงาน
ที่ น้ อ งจะทำ � เมื่ อ จบไปแล้ ว ถ้ า น้ อ งคิ ด ว่ า
จบคณะนี้ ไปแล้วจะรวยไหม พี่ต้องบอกว่า
ความรวยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคน
อยูท่ ตี่ วั เงิน บางคนก็ขนึ้ อยูก่ บั สิง่ ทีท่ �ำ คุณค่า
ของอาชีพ หรือบางคนก็รวยที่ใจ ได้ชว่ ยเหลือ
สังคม อยากทำ�ประโยชน์เพือ่ สังคม แล้วตัวเอง
ก็อยู่ได้ด้วย อะไรแบบนี้
แต่ เ ท่ า ที่ พี่ สั ง เกต ในยุ ค หลั ง มานี้ มี
2 สาขาอาชีพ ที่พี่เห็นว่าน้องๆ ให้ความ
สนใจกันมาก และคิดว่าทำ�รายได้ดี อยากจะ
เรียนกันมากในปัจจุบันคือ

สามารถเป็นแอร์ฯ สจ๊วต หรือว่ากัปตันบน
เครื่องบินได้ แต่ปัจจุบันก็มีหลายหลักสูตร
ที่ ส อนนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ จบออกมาทำ � อาชี พ
เกีย่ วกับการบินโดยตรง อย่างเช่น คณะธุรกิจ
การบินของมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ขนาดว่า
อยู่ไกลมาก อยู่ไกลถึงจังหวัดเชียงราย ก็มี
น้องๆ ยอมย้ายสำ�มะโนครัวไปเรียนกันเยอะ
เพราะว่าอยากเป็นแอร์ฯ หรือทำ�งานเกีย่ วกับ
ด้านนี้จริงๆ
ส่วนสาขาการโรงแรมก็มีรายละเอียด
เกี่ยวกับสาขาวิชาของมันนะ ต้องดูก่อนว่า
น้องจะเรียนไปเพื่อเปิดโรงแรมเอง หรือว่า
อยากเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมหรือว่าอะไร
ก็มีการจัดดอกไม้ การจัดงานในโรงแรม ก็
ต้องดูว่าเราเรียนไปเพื่ออะไร เพราะการ
โรงแรมนีก่ ว้างมากเลยนะ บางคนก็คดิ แค่วา่
เรียนไปเพือ่ ไปยืนต้อนรับอยูด่ า้ นหน้าโรงแรม
แต่มนั ไม่ใช่นะ มันลึกกว่านัน้ น้องต้องรูภ้ าษา
รู้การบริหารจัดการต่างๆ รวมไปถึ ง การ
รั บ ลู ก ทั ว ร์ ใ นโรงแรม มั น อาจจะลึ ก กว่ า
ที่หลายๆ คนคิด

เรียนมหาวิทยาลัยไหนดี ?
ถ้าเป็นเรื่องอาหาร การโรงแรม การ
ท่ อ งเที่ ย วพี่ แ นะนำ � ให้ ไ ปมหาวิ ท ยาลั ย
สวนดุสิตครับ ถ้าอยากเป็นแพทย์
จบที่ ไหนก็เป็นแพทย์ อย่างมีรุ่นพี่คนหนึ่ง
ไปตั้ ง กระทู้ ใ น www.Dek-D.com
ว่ า เขาติ ด แพทย์ ร ามาฯ เสร็ จ ปุ๊ บ แล้ วไป
บอกพ่อ พ่อไม่ดี ใจเลย แล้วก็เดินขึ้นห้อง
ไป เขาก็ โ พสต์ บ อกว่ า เขาอุ ต ส่ า ห์ อ่ า น
หนังสือสอบอย่างหนัก แต่พ่อไม่ดี ใจเลย
แต่ พ อสื บ ไปสื บ มา พ่ อ ของเขาจบแพทย์
สาขาการบินและการโรงแรม
สาขาการบิ น มาแรงมากนะ แต่ จ ะ ศิรริ าช เขาก็เลยอยากให้ลกู จบจากทีเ่ ดียวกัน
บอกน้องๆ ว่าไม่ต้องจบการบินโดยตรงก็ อันนีเ้ ราก็เข้าใจทัง้ พ่อและลูกนะ แต่ในฐานะ
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ผู้เรียนอย่างเราครับน้องๆ ท่องไว้ตลอดว่า
อีกหลายปีทเี่ ราเรียน พ่อแม่ไม่ได้มาช่วยเรา
นะครับ เรียนแพทย์ จบที่ ไหนก็คือแพทย์
ตอนเรารักษาไม่มีคนถามหรอกครับว่าจบ
จากไหน
ถ้ า เป็ น คณะวิ ศ วะก็ ดั ง เป็ น บางที่
นะครับ แต่พดู กันตรงๆ เดีย๋ วนีม้ หาวิทยาลัย
เอะอะก็เปิดวิศวะนะครับ ที่ดังๆ ก็ตามที่เรา
รู้กัน อย่างเช่น วิศวะ จุฬาฯ วิศวะ เกษตรฯ
วิศวะพระจอมเกล้าฯ ให้เราดูที่หลักสูตร
มากกว่าครับว่าชอบของที่ ไหน เหมาะกับ
ที่ไหน ไม่ใช่เลือกแค่มหาวิทยาลัยดังๆ หรือ
คณะยอดนิยมต่างๆ ให้น้องๆ ท่องไว้เสมอ
นะครั บ ว่ า คณะที่ ช อบก็ เ หมื อ นคนที่ ใ ช่
อยู่ที่ไหนก็มีความสุข

คณะที่ชอบก็เหมือนคนที่ใช่
อยู่ที่ไหนก็มีความสุข

Q&A

เปิดตำ�ราวิชา แนะให้แนว ปี 2

คำ�ถามจากน้องๆ

บริ ห าร บั ญ ชี เศรษฐศาสตร์ ควรจะ
เรียนอะไรดี
ถ้าให้พลี่ าเต้ เลือกจากสามคณะนี้ พีต่ อ้ ง
ถามกลั บ ว่ า น้ อ งเกลี ย ดเลขมากแค่ ไ หน
ถ้าชอบเลขมาก พีแ่ นะนำ�ให้ไปบัญชี รองลงมา
ถ้าอยูไ่ ด้ แต่ลกึ ๆ ไม่ชอบ น่าจะไปเศรษฐศาสตร์
ส่ ว นถ้ า มี เ ลขน้ อ ยที่ สุดก็น่าจะเป็น บริหาร
ส่วนพี่เบนคิดว่า ต้องดูว่าเราเรียนเพื่อไปทำ�
อาชีพอะไร พีว่ า่ 3 ด้านนีก้ ม็ คี วามสำ�คัญเท่า
กันแหละ ถ้าเราอยากจะเป็นนักวิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์กน็ า่ จะดี อย่างบัญชีกต็ อ้ งดูวา่
ชอบทำ�งานลักษณะไหน 3 คณะนี้ทางเลือก
เยอะมาก บางที่มีหลักสูตรปริญญาตรีควบ
ปริญญาโทด้วย ก็เป็นทางเลือกให้กับน้องๆ
มากยิ่งขึ้น บางหลักสูตรมีศึกษาแลกเปลี่ยน
กับต่างประเทศด้วย หลักสูตรปกติ หรือ
อินเตอร์ก็มีรายละเอียดวิชาที่ไม่เหมือนกัน

ถ้าเป็นนักกีฬา ควรเรียนคณะอะไรครับ
ถ้าเป็น นักกีฬาจะมีโควตาเยอะมาก
มีทั้งโควตากิจกรรม เรียนดี หรือถ้าถนัด
วิ ท ยาศาสตร์ ห น่ อ ยไปด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
การกีฬา ทีจ่ ฬุ าฯ ก็ดี ของมศว ก็มี หรือจะไป
เรียนสายครูก็ได้ เป็นครูสอนพละ เป็นโค้ช
แล้วไม่ได้มแี ค่โควตากีฬาทีต่ อ้ งปะทะเท่านัน้
หมากรุก หมากเก็บก็เป็นกีฬา เอาไว้ยื่นเข้า
มหาวิทยาลัยได้ ไม่จำ�เป็นว่าน้องต้องสนใจ
คณะเกี่ยวกับกีฬาเท่านั้นด้วย น้องสามารถ
เข้าคณะอะไรก็ได้เลย โดยยืน่ ความสามารถ
ด้านกีฬาเข้าไป น้องไม่ต้องห่วงเลยนะครับ
เพราะทุกมหาวิทยาลัยต้องการนักกีฬา

นอกจากคณะนิเทศศาสตร์ มีคณะไหน
อีกบ้าง ที่สอนเกี่ยวกับสื่อ
เรียนนิเทศศาสตร์ก็ดีแล้วนะ แต่ถ้า
ผูป้ กครองใครห้าม พีแ่ นะนำ�ให้เรียนที่ I.C.T.
คณะโลจิสติกส์เรียนเกี่ยวกับอะไร
มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือมหาวิทยาลัย
ช่วงสองปีหลังมานี้ คณะนี้มาแรงมาก มหิ ด ลก็ ไ ด้ เ พราะคณะนี้ จ ะเรี ย นเกี่ ย วกั บ
ถ้ า อยากเรี ย นคณะนี้ ที่ ดี ที่ สุ ด ต้ อ งเรี ย น นิเทศและกราฟิก
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ซึ่ ง เหมื อ นเราไป
ประกวดเลย เพราะบางสาขารับแต่ผู้ชาย ถ้าอยากจะเรียนรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์
นะครับ ต้องสูงเกิน 165 ซม. คณะนี้จะ ระหว่างประเทศ อยู่ ม.5 จะต้องเรียน
เรียนเกี่ยวกับการขนส่ง ที่มันต้องไปอยู่ที่
อะไรบ้าง ถ้าจะไปแลกเปลี่ยน จะมีผล
มหาวิทยาลัยบูรพา เพราะจริงๆ แล้ว มัน
เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำ� มหาวิทยาลัย อะไรบ้างไหม
บูรพาอยู่ใกล้น้ำ� จึงดีที่สุดครับ
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อยากให้น้องจำ�ชื่อคณะรัฐศาสตร์ IR ของ
จุ ฬ าฯ เอาไว้ เพราะคณะนี้ ข องจุ ฬ าฯ
คะแนนสูงที่สุดในประเทศ แล้วในรุ่นหนึ่ง
มี 40 คน จะเป็นเด็กเตรียมฯ ไปแล้ว 38 คน
สำ�หรับน้องที่อยากจะเข้า จำ�ไว้เลยนะว่า
เราจะต้องได้ GAT มากกว่า 285 คะแนน
ขึน้ ไป ที่ ม.ธรรมศาสตร์กม็ ี ม.เกษตรศาสตร์กม็ ี
วิศวะปิโตรเลียมควรจะเข้าที่ไหน จะเข้า
โดยสอบตรงหรือแอดมิชชัน รายได้เริ่ม
เท่าไหร่
คณะนี้หลายคนชอบ เพราะเป็นคณะ
เปิ ด ใหม่ แต่ ต้ อ งถามใจน้ อ งๆ ก่ อ นว่ า
ถ้ า เรี ย นคณะนี้ จะกล้ า ไปฝึ ก งานกลาง
ทะเลไหม เราจะฝึ ก งานสามเดื อ นเป็ น
อย่างต่ำ� ไม่มีการติดต่อจากโลกภายนอก
ก็ มี ห ลายมหาวิ ท ยาลั ย ครั บ ที่ จุ ฬ าฯ ก็ ดี
แต่ทเี่ ปิดทีแ่ รกจะเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขานี้จะมีท้งั รับตรง และแอดมิชชันน้องๆ
จะลองสอบได้หลายที่ครับ

Interview

พี่ลาเต้ - มนัส อ่อนสังข์
บรรณาธิการคอลัมน์การศึกษา Dek-D.com
การที่เราเลือกสื่อสารกับน้องๆ ชั้นมัธยม มีความน่าสนใจอย่างไร

ถ้าอย่างนั้น เนื้อหาในการบรรยายที่พี่ลาเต้บอกว่าการสอบเข้า
พี่ลาเต้ : ดีนะ พี่ทำ�งานเกี่ยวกับเด็ก การเลือกที่จะสื่อสาร มหาวิทยาลัย เหมือนกับการไปยืนที่ปากเหว สุดท้ายน้องก็จะต้องไป
กับเด็ก ช่วยลดความเข้าใจผิด อย่างเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ยืนด้วยตัวเองใช่ ไหม

ก็ท�ำ ให้เขาเห็นภาพทางเลือกของเขาชัดเจนขึน้ ลดความเครียดต่างๆ
พีล่ าเต้ : ใช่ครับ เพราะเด็กสมัยนีต้ อ้ งเตรียมตัวเร็ว มันสอบเยอะ
ให้เขารู้ว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว พอถึงเวลาที่จะต้องเตรียมตัว เขาจะ สอบบ่อย โอกาสที่จะพลาดมันก็มีเยอะ อย่างถ้าพี่จะเข้าแพทย์
ต้องทำ�อะไรบ้าง
พีอ่ าจจะต้องสอบอย่างน้อย 6 ครัง้ ถ้าพีเ่ ก่งมาก พีก่ อ็ าจจะติดหมดเลย
แต่มนั ไม่เป็นอย่างนัน้ ครับ น้องก็จะมีตดิ บ้างไม่ตดิ บ้าง น้องก็จะผ่าน
การแนะแนวนอกจากจะทำ�ให้น้องๆ ตัดสินใจเลือกเรียนคณะต่างๆ อารมณ์เครียดหลายๆ ครัง้ สุดท้าย ในความรูส้ กึ ของน้อง คุณค่าของ
แล้วหากกล่าวในด้านอืน่ ๆ การแนะแนวมีอทิ ธิพลกับน้องๆ มากแค่ไหน ตัวน้องก็จะหายไปเลย
พีล่ าเต้ : พีว่ า่ น้องทีฟ่ งั ก็คงดูคนพูดด้วยส่วนหนึง่ ว่ามันตรงกับ
ข้อมูลที่เขามีมากแค่ไหน แต่อย่างไรก็ตาม เขาก็คงไม่ได้เชื่อ 100% ความรูส้ กึ ทีจ่ ะต้องไปยืนทีป่ ากเหวมักจะเกิดขึน้ เสมอ เมือ่ ต้องตัดสินใจ
แต่ยึดเป็นอีกหนึ่งความเห็นมากกว่า ส่วนคนที่ตัดสินใจสุดท้ายก็คง ครั้งใหญ่ในชีวิต ถ้าเป็นอย่างนั้น สุดท้ายแล้ว ความรู้สึกนี้เป็นสิ่งที่
เป็นตัวน้องเอง ไม่ใช่ว่าข้อมูลมันผิด แต่เขาจะยึดถือรายละเอียด เด็กจะต้องรับผิดชอบเองในฐานะคนที่กำ�ลังจะเป็นผู้ ใหญ่ หรือเป็น
สิ่งที่ระบบการศึกษาควรให้ความช่วยเหลือมากน้อยแค่ ไหน
บางส่วนที่เขาไม่รู้ นำ�มาประกอบการตัดสินใจของตัวเอง
พี่ลาเต้ : พี่ว่าผู้ใหญ่เขาก็เอื้อระบบกับเด็กพอประมาณ ในแง่
ทีเ่ ขาเห็นว่าทฤษฎีนมี้ นั ดีนะ แต่สดุ ท้ายเขาไม่ได้รจู้ ริงๆ ว่า พอนำ�มา
พี่ลาเต้คาดหวังอย่างไรบ้างกับการแนะแนวน้องๆ
พี่ลาเต้ : พี่จะมีสองอย่าง อย่างแรกก็คือต้องการให้น้องเข้าใจ สู่เชิงปฏิบัติ มันใช้ไม่ได้ เพราะเขาไม่ได้ลงมาสัมผัส เหมือนกับโค้ช
เกี่ยวกับระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ว่าที่ผู้ปกครองของน้องๆ ที่อยู่นอกสนาม แต่ไม่ได้ลงมาเล่นจริง ซึ่งถ้าถามใจพี่จริงๆ ระบบ
อาจจะงงๆ มันคืออะไรบ้าง เราก็ปรับภาษาให้สื่อสารกับพวกเขาได้ ก็ควรจะต้องปรับอีกเยอะ อย่างที่พี่บอกว่า มันสอบบ่อยจนเกินไป
ง่ายขึน้ พูดเป็นตารางเวลาให้เขารูว้ า่ จะต้องทำ�อะไร ส่วนอีกอย่างหนึง่ จนน้ อ งเหมื อ นไม่ ไ ด้ ใ ช้ ชี วิ ต ช่ ว ง ม.6 เลย น้ อ งไม่ ไ ด้ ทำ � อะไร
ก็ คื อ อยากให้ ม องว่ า พี่ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง ความเห็ น เพราะสุ ด ท้ า ย เลย แล้ ว บางที น้ อ งก็ สุ่ ม ๆ สอบไป ก็ มี ปั ญ หาเรื่ อ งค่ าใช้ จ่ า ย
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ควรจะเชื่อใครเลยนอกจากตัวเอง เรื่องการกัน ที่คนอื่นตามมาอีก การมีงานแนะแนวเหมือนครั้ ง
นี้ สิ่งที่พี่ชอบคือ มันทำ�ให้น้องรู้ว่าสิ่งที่สำ�คัญจริงๆ ไม่ใช่การเร่ง
พี่แค่อยากให้น้องนำ�เอาสิ่งที่พี่พูดไปประกอบการตัดสินใจ
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ทำ�คะแนนเพื่อให้เข้าได้ แต่ความสำ�เร็จคือการ
ได้เข้าไปเรียนสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆ เพราะ
การแอดมิชชั่นติด น้องดี ใจได้มากที่สุด 3 วัน
แต่สดุ ท้ายถ้าเรียนแล้วไม่ชอบก็จะเสียเวลาอยูด่ ี
จากการแนะแนว เราไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ น้ อ งจะต้ อ งทำ � ในอนาคตได้ เรา
ไม่สามารถทำ�ให้น้องเห็นภาพได้ว่า การเรียน
สิ่งที่ ไม่ใช่วิชาชีพ อาจต้องอาศัยลักษณะเฉพาะ
ตัวบางประการ หรือแม้แต่รายละเอียดต่างๆ ของ
การทำ�งาน ที่แตกต่างจากการเรียน ในส่วนนี้
พี่ลาเต้ และ Dek-D.com จะมีส่วนช่วยน้องๆ
อย่างไรบ้าง

พี่ลาเต้ : เวลาแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพ เรา
ก็คงพูดได้แค่พื้นฐาน ว่าถ้าน้องอยากเป็นวิศวะ
ก็เรียนคณะวิศวะ ถ้าอยากเป็นล่ามก็เรียนอักษร
แต่ทั้งนี้ เราก็จะพูดเสมอว่าบางอาชีพก็ ไม่ได้
เป็นไปตามนั้นนะ ถ้าน้องเคยอยากเป็นแอร์ฯ
สุดท้ายไปเรียนเกีย่ วกับธุรกิจการบิน จบมาน้อง
อาจจะไม่ ไ ด้ เ ป็ น แอร์ ฯ ก็ ไ ด้ อย่ า งในเว็ บ ฯ
Dek-D.com เอง เวลาที่ พู ด ถึ ง คณะในฝั น
หรื อ อาชี พ ในฝั น เราจะไม่ เ คยเอาตั ว อย่ า ง
มาคนเดียว แต่เราจะเอามาอย่างน้อย 3 คนให้
เห็นว่าบางคนก็ไม่ได้ท�ำ งานตรงกับสิง่ ทีเ่ รียนมา
อาจจะต้ องดูว่ าน้อ งสนใจอะไร แล้วน้องทำ�
ได้ดหี รือเปล่า สุดท้ายก็ตอ้ งมาดูเงือ่ นไขทีท่ นี่ อ้ ง
จะไปด้วย เพราะเราให้ภาพที่ชัด ณ จุดที่เขา
ตัดสินใจตรงนั้น แต่ ในรายละเอียดของอาชีพ
เป็นสิง่ ทีน่ อ้ งจะต้องเรียนรู้เองเป็นรายบุคคล

น้องเซเว่น
ธนธัช ชัยเชิดชูวงศ์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะให้แนว
ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

จากกิ จ กรรมแนะให้ แ นวสั ญ จร ถ้ า ไปร่ ว มโครงการแนะให้ แ นวที่
ในครั้ ง นี้ น้ อ งเซเว่ น ได้ ป ระโยชน์ TK park คิดว่าจะได้ประสบการณ์
อะไรบ้าง
อะไรที่ต่างจากงานในวันนี้บ้างไหม

น้ อ งเซเว่ น : ได้ ป ระโยชน์
ครับ เกีย่ วกับเรือ่ งคณะทีเ่ ราไม่รู้ มี
ทางเลือกมากขึน้ ได้รวู้ า่ เรามีโอกาส
มากขึ้น อย่างผมอยากเข้าคณะ
อักษรศาสตร์ ก็ ได้รู้ว่าเราควรจะ
เริ่มเตรียมตัวเรายังไง

น้องเซเว่น : น่าจะต่างครับ
เพราะว่างานวันนีค้ นเยอะกว่า ทำ�ให้
ไม่ได้คยุ รายละเอียดมากเท่าไหร่นกั
คิ ด ว่ า งานแนะให้ แ นวมี ส่ ว นช่ ว ย
ในด้านอื่นๆ บ้างไหม นอกจากเรื่อง
เรียนหรือการเลือกคณะ

น้องเซเว่น : ช่วยให้เรารู้ว่า
กิจกรรมแนะให้แนวในครั้งนี้ ต่าง
จากที่ คุ ณ ครู แ นะแนวในโรงเรี ย น โอกาสมันเปิดกว้าง อย่างที่พี่ลาเต้
พู ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งคณะโลจิ ส ติ ก ส์
บ้างไหม

น้องเซเว่น : คล้ายกันครับ
แต่ถ้าเป็นครูแนะแนวในโรงเรียน
เราก็อาจจะพูดคุยกันง่ายกว่า เพราะ
เราเข้าหาได้ตลอด แต่ก็มีส่วนที่
คุณครูแนะแนวในโรงเรียนไม่เคย
บอกบ้างเหมือนกัน
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ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ทำ�ให้เราไป
ปรับใช้เวลาเราตัดสินใจเรื่องอื่นๆ
ว่าเราควรศึกษาทางเลือกต่างๆ ให้ดี
เพราะโอกาสสำ�คัญอาจเป็นสิ่งที่
เราไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่
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มากกว่า “แนะ”

คือให้ “แนว”

แม้ ร ะบบการคั ด เลื อ กเข้ า เรี ย นต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จะซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น เสี ย จนน้ อ งๆ มั ธ ยมปลายหลายคนตั้ ง ตั ว
ไม่ ทั น อี ก ทั้ ง คาบเรี ย นแนะแนวอย่ า งเดี ย วก็ อ าจไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะตอบข้ อ สงสั ย จำ � นวนมากทำ � ให้ น้ อ งๆ หลายคน
เกิดความลังเล สับสน ไม่แน่ใจบนเส้นทางที่เลือกเดิน อุทยานการเรียนรู้ TK park เข้าใจปัญหาของวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ
เป็นอย่างดี จึงจัดเวทีเสวนาหาคำ�ตอบให้แก่น้องๆ ในหัวข้อ ‘แนะ’ อย่างไรให้ ‘แนว’ โดย ครูสมศรี ธรรมสารโสภณ
พี่ลาเต้ – มนัส อ่อนสังข์ จาก Dek-D.com และ อิมเมจ – สุธิตา ชนะชัยสุวรรณ
สุดท้ายแล้ว แม้น้องๆ จะเป็นคนตัดสินใจเลือกทางเดินด้วยตัวเอง แต่เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า มากกว่า ‘แนะนำ�’ คือ
‘ให้แนวทาง’ ดังนี้แล้ว คงจะดีไม่น้อย หากจะมีใครสักคนสามารถเป็นดั่งตะเกียงส่องทาง ทำ�ให้น้องๆ เห็นสิ่งต่างๆ ชัดเจน
มากขึ้น และกล้าก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง

พี่ลาเต้
มนัส อ่อนสังข์

ทำ�ไมต้อง ‘แนะ’ ให้ ‘แนว’
เด็ ก ที่ กำ � ลั ง เรี ย นอยู่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปีทหี่ กจะรูก้ นั ดีวา่ ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ยุคนีซ้ บั ซ้อนมาก เหมือนเล่นบันไดงู ฉะนัน้ แล้ว
การแนะแนวธรรมดาจึงไม่เพียงพอในปัจจุบนั
หากสังเกตในเว็บฯ Dek-D.com จะเห็น
คนมาตั้งกระทู้ถามเยอะมากว่า จะต้องทำ�
อย่างไรให้สอบติด จะทำ�ข้อสอบอย่างไร จะ
เรียนพิเศษที่ไหน เรียนอะไรเพิ่มดี ไปจนถึง
ต้องไปบนที่ไหน ซึ่งพี่ก็เข้าใจแหละว่าน้องๆ
ทุกคน ก็มีเป้าหมายที่อยากจะเข้าไปเรียน
ในคณะและมหาวิทยาลัยที่ตัวเองชอบ แต่
ไม่ได้คิดเลยว่าคณะนั้นๆ เหมาะกับตัวเอง
หรือเปล่า นีค่ อื สิง่ ทีร่ สู้ กึ ว่าปัจจุบนั อาจจะยัง
‘แนะ’ ไม่ ‘แนว’ หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ
คาบแนะแนวยังคงเป็นคาบทีน่ อ้ งๆ หลายคน
ใช้ท�ำ การบ้าน ใช้พกั ผ่อน บางทีเรียนพลศึกษา
มาเหนื่อยๆ น้องก็จะรู้สึกว่าพักก่อนแล้วกัน
หรือคาบต่อไปการบ้านคณิตศาสตร์ยงั ไม่เสร็จ
ก็จะเอามาปั่นก่อน ก็เป็นคาบที่ต้องบอกว่า
น่าน้อยใจ เพราะเวลาที่เว็บฯ Dek-D.com
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ออกไปออนทัวร์ตามโรงเรียนเนีย่ ครูแนะแนว
ของแต่ละโรงเรียนก็จะมานั่งปรับทุกข์กัน
ว่าโรงเรียนนีม้ คี รูแนะแนวน้อย ดูแลไม่ทวั่ ถึง
ถามเขาว่าทำ�ไมถึงมีน้อย ก็ตอบกลับมาว่า
ผู้ อำ � นวยการยั ง ไม่ มี น โยบายจะรั บ เพิ่ ม
ก็ ให้คุณครูที่สอนภาษาไทย คุณครูที่สอน
คณิตศาสตร์ มาแนะแนวน้องๆ ไปก่อน เด็ก
ก็เลยไม่ได้รับข้อมูลมากเท่าที่ควร คือ วิชา
แนะแนวไม่ควรเป็นวิชาที่คุณครูเข้ามาแล้ว
บอกว่า วันนี้มีโควตามานะ มีรับตรงมานะ
แต่มันสำ�คัญกว่านั้น มันคือการชี้ทางสว่าง
แก่เด็กๆ ให้คำ�ตอบว่า เด็กคนนี้อยากเรียน
สาขานีม้ นั เหมาะกับตัวเขาหรือยัง เด็กบางคน
จะหาข้อมูลเองจากรุ่นพี่ จากอินเตอร์เน็ต
แต่พอมีปญ
ั หา ไม่เข้าใจ จะไปหาครูแนะแนว
ครูแนะแนวกลับต้องไปสอนวิชาอื่นๆ ไม่ได้
อยู่คอยแก้ปัญหาให้เด็กๆ ทั้งๆ ที่
สำ�คัญกว่า ‘Teacher’ คือ ‘Tnstructor’
struc- รากศัพท์แปลว่า ‘สร้าง’ ส่วน
in แปลว่า ‘ใน’ ดังนั้น instructor จึงเป็น
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ครูสมศรี
สมศรี ธรรมสารโสภณ

ผูส้ ร้างอะไรบางอย่างเข้าไปในหัวใจของเด็ก
เนื่องด้วย เด็กรุ่นนี้เรียนกันคร่ำ�เคร่งมาก
พอพวกเขามองสิง่ ทีต่ วั เองต้องทำ�ในแต่ละวัน
พวกเขาก็จะเครียด รอยยิ้มของพวกเขาก็
จะหายไป แต่เราลืมนึกกันไปว่าพหุปญ
ั ญามี
ตั้งหลายทาง มีหลายทางที่ระบบการศึกษา
ไม่ได้รองรับ ไม่ได้กล่าวเฉพาะการศึกษา
ไทย แต่เป็นกันทั้งโลก เพราะเราเรียนโดย
มีเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง ทำ�ให้การศึกษาเป็น
โรงงานผลิตสับปะรดกระป๋อง พอเป็นเช่น
นั้ น เราจึ ง ต้ อ งสร้ า งกระป๋ อ งขึ้ น มาก่ อ น
แล้วสับปะรดทุกลูกในกระป๋องจะต้องเท่า
กันหมด เมื่อเป็นเช่นนั้น ระบบการศึกษา
จึ ง เป็ น ระบบอุ ต สาหกรรม โดยคั ด จาก
ช่วงอายุ แล้วเอากระป๋องมาครอบทุกคน
เด็กที่มีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ แต่ไม่ถนัดด้าน
วิชาการ ต้องมานัง่ ฟังสิง่ ทีเ่ ขาไม่ได้รกั เด็กที่
รักการฟ้อนรำ�ต้องโดนด่าว่า เธอจะเต้นกิน
รำ�กินไปเพื่ออะไร เด็กบางคนที่ระบบไม่ได้
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รองรับความสามารถของเขา เมื่อนำ�มาอัด
กระป๋องแบบคนอื่นไม่ได้ก็ถูกตราหน้าว่า
ไร้ศักยภาพ หลักพหุปัญญาของ Howard
Gardner จากมหาวิ ท ยาลั ย ฮาวาร์ ด
จึ ง บอกว่ า เราไม่ ค วรเอาเศรษฐกิ จ เป็ น
ตั ว ตั้ ง เราต้ อ งไม่ ก ลั ว ที่ จ ะไปในทางที่
เราเป็ น ขณะเดี ย วกั น คุ ณ ครู ทุ ก คนควร
ทำ�ความเข้าใจเด็กๆ ด้วย
พหุปัญญา 9 ด้าน
เช่น พหุปัญญาด้านคำ�พูด ถ้าเราเห็น
ว่าลูกศิษ ย์เราพูดมาก เดินลุกลี้ลุกลนไป
ทุกห้อง เราต้องอย่าไปว่าเขา ถามว่า เธอ
ไปไหนมา สามารถกุเรื่องได้เป็นตุเป็นตะ
นัน่ เขาอาจจะมีอจั ฉริยภาพด้านการใช้ภาษา
อย่าเพิ่งบอกว่า ‘เธอโกหก’ เขาแค่อาจจะมี
จินตนาการ แต่เอาไปใช้ในทางที่ผิด หาก
เราปรั บ ให้ เ ป็ น สั ม มาทิ ฏ ฐิ เขาอาจเป็ น

อิมเมจ
สุธิตา ชนะชัยสุวรรณ

นักเขียนบทภาพยนตร์ทยี่ อดเยีย่ มได้ หรือถ้า
มีเด็กนินทาครูบาอาจารย์ เราอย่าเพิ่งไป
ว่าเขา เพราะเขาเป็นเด็กคิดวิเคราะห์เก่ง
ต่อมาคือ Logic Smart เด็กพวกนี้
เก่งด้านคณิตศาสตร์ เข้าใจทุกอย่างเป็น
ขั้นตอน เหมาะกับทำ�งานที่มีขั้นตอนชัดเจน
เด็กพวกนี้ควรทำ�งานด้านวิศวะ
ต่อมาคือ Nature Smart หากมีเด็ก
คนใดไปนัง่ ทำ�อารมณ์อยูข่ า้ งสระ หรือมีเด็ก
บางคนคุยกับปลา คุยกับสุนขั ได้รเู้ รือ่ ง คนอืน่
อาจจะหาว่าเขาบ้า แต่เมื่อไหร่หมาหางตก
เขาจะรู้ว่ามันรู้สึกอะไร ใบไม้ผลัดใบแบบนี้
ระดับน้ำ�ทะเลลดแบบนี้ เขาจะรู้ว่ากำ�ลัง
จะเกิดภัยพิบัติ เด็กพวกนี้จึงควรเรียนด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม ถ้ า หากเด็ ก บางคนมี ค วาม
สามารถในการลอก สามารถลอกข้อสอบ
ระยะไกลเป็นสิบลี้ อย่าไปจับ อย่าไปลงโทษเขา
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เขามีความสามารถทางสายตา สามารถ
ประดิษฐ์คิดค้นสื่อต่างๆ ได้อย่างดี อะไรที่
เราไม่เห็น เขาจะเห็น
Body Sma rt คื อ คนที่ มี ก ล้ า ม
เนื้ อใหญ่ เขาเป็ น เด็ ก วิ่ ง เล่ น ตั้ ง แต่ เ ล็ ก
คุณครูจะมองพวกนี้เป็นเด็กไฮเปอร์ เพราะ
เราจับพวกเขามานั่งฟังอะไรที่ ไม่อยากฟัง
แต่ลองให้เขาไปทำ�งานอาสาสมัคร เขาจะ
เป็นอาสาสมัครที่ดี ทำ�ได้มากกว่าคนอื่นๆ
Music Smart คือ แบบน้องอิมเมจ
ร้องเพลงไป สารเอ็นโดรฟินหลั่ง สอบอะไร
ก็ติด
People Smart นีค่ อื เด็กทีป่ ระสานงาน
ได้ดี เขาจะรวมคนได้เร็วมาก เขาจะมีเพื่อน
เต็มไปหมด
Self - Smart คือเด็กทีค่ รุน่ คิดเกีย่ วกับ
สิ่ ง ต่ า งๆ อย่ า งลึ ก ซึ้ ง และไม่ ช อบการ
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ถูกรบกวน เพราะฉะนั้น ถ้าเห็นเพื่อนของเรา
บางคนชอบอยู่นิ่งๆ เขาไม่ได้หลับนะ เขากำ�ลัง
เข้าฌาณ มหาตมะ คานธี ก็เป็นแบบนี้ ฉะนั้นแล้ว
ถ้าถามว่าเราต้องเข้าใจเด็กๆ อย่างไร ก็ใช้หลัก
พหุปญ
ั ญานีแ่ หละ เราจะเข้าใจคนได้ทงั้ โลก ดังนัน้
การศึกษาที่ดีจึงต้องยอมรับความแตกต่าง ไม่ใช่
เป็นโรงงานสับปะรดกระป๋องที่ทุกคนเดินไปทาง
เดียวกัน และปล่อยให้กระแสสังคมครอบงำ� แต่
คำ�ถามต่อมาคือ
อะไรคือ ‘สำ�เร็จ’
อยากจะยกตั ว อย่ า งสถานการณ์ ที่ กำ � ลั ง
เกิดขึ้นในอเมริกา นักประสาทวิทยาที่อเมริกา
ทุกคนกำ�ลังเข้าไปหาท่านดาไลลามะ แล้วพบว่า
ประสาทในสมองเรา ยิ่งคนที่คิดเก่งๆ เรียนเก่ง
ไม่สามารถควบคุมความคิดตัวเองได้ ต้องใช้ยา
กล่ อ มประสาท ยิ่ ง ใช้ ดั ช นี ชี้ วั ด เป็ น รู ป ธรรม
ต้องการตัวเลขเชิงสถิติ แล้วทำ�ให้ผู้ที่ทำ�งานยิ่ง
กดดันก็ยังไม่ใช่คำ�ตอบ อเมริกาจึงกลับมาคิดว่า
ความสำ�เร็จที่แท้จริงคืออะไร ซึ่งไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์
ทีเ่ กิดจาก Passion หรือความรูส้ กึ ทีร่ นุ แรงอีกต่อไป
แต่เป็น Compassion ความเมตตาที่เรารู้สึกร่วม
ไปกับคนอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ เราเคย
ทดสอบให้มีคนล้มในห้องประชุมระหว่างอบรม
ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ขณะนั้นไม่มี ใครออกไป
ช่วยพยุงพี่ที่ล้มลงไปเลย กลับมีเด็กชายคนหนึ่ง
ตัวดำ� ร่างใหญ่ วิ่งออกไป พอครูถามว่าทำ�ไมถึง
ออกไปช่วย นักเรียนคนนัน้ บอกว่า สงสารพีเ่ ขาครับ
พอซั ก ประวั ติ ต่ อไปอีก ครอบครัวของเขาเป็น
เกษตรกรเท่านั้นเอง และตัวเขาก็ช่วยพ่อแม่เลี้ยง
ควาย นีแ่ สดงให้เห็นว่าการศึกษาขัน้ สูงไม่ได้มสี ว่ น
สร้าง Compassion เลย ถ้าครูถามความรู้อะไร
เด็กรูห้ มด ตอบแกรมมาได้ นัน่ เป็นเพียงแค่ความรู้

มือสอง แต่หากเขาไม่สามารถมีจติ สำ�นึกด้วยตัวเอง
และออกไปช่วยคนที่กำ�ลังล้มอยู่ การศึกษาใน
มหาวิ ท ยาลั ย ดั ง ที่ ไ หนก็ ช่ ว ยเขาไม่ ไ ด้ ฉะนั้ น
การศึ ก ษาที่ ดี จึ ง ต้ อ งเน้ น พั ฒ นา Heart and
Soul หรื อ หั ว ใจและจิ ต วิ ญ ญาณของผู้เ รี ย น
เป็น หลัก ถ้าหัวใจเข้มแข็งจิ ต วิ ญ ญาณเข้ ม แข็ ง
เขาจะเลื อ กทางเดิ น ของตัวเองได้ โดยไม่หวั่น
กับเรือ่ งเงินทอง และอุปสรรคต่างๆ อีกทั้งเขาจะ
พาเพื่อนๆ ทุกคนไปด้วยกัน ไม่ได้มองว่าจะเป็น
คูแ่ ข่งทีต่ อ้ งห้�ำ หัน่ กัน และสังคมก็จะดีขนึ้ ได้ในทีส่ ดุ
เพราะปลายทางคือ ‘ความสุข’
ความสำ�เร็จของการเรียนระดับอุดมศึกษา
ไม่ ใช่การแอดมิชชันติด ถ้าเป็นอย่างนั้นคงไม่มี
เด็ ก ซิ่ ว แอดมิ ช ชั่ น ติ ด เราดี ใ จได้ แ ค่ ส ามวั น
ชือ่ มหาวิทยาลัยก็เป็นเหมือนแค่ปกหนังสือ คุณค่า
ที่ แ ท้ อ ยู่ คื อ เนื้ อในอยากให้ น้ อ งระลึ ก ไว้ เ สมอ
ว่า ‘คณะที่ช อบก็เหมือนคนที่ ใช่ อยู่ที่ ไหนก็มี
ความสุ ข ’ นอกเหนื อ จากนี้ มี แ ต่ เ รื่ อ งค่ า นิ ย ม
ที่ เ ป็ น กรอบบั ง คั บ เราอยู่ เราควรจะปลู ก ฝั ง
ความคิดแบบนี้กันตั้งแต่ต้น ว่าเป้าหมายจริงๆ
ของชีวิตไม่เกี่ยวกับเงินเลย แต่มันคือ ‘ความสุข’
เช่น นี้ เราก็จะสามารถลดปัญหาเกี่ยวกับความ
กดดั น ของเด็ ก ๆ แม้ เ ราจะเปลี่ ย นแปลงระบบ
ที่เป็นอยู่ไม่ได้ แต่เราจะอยู่ได้ เท่าที่จับความได้
เด็กส่วนใหญ่จะรูม้ าตลอดว่าอยากจะเข้าอะไร แต่
สิง่ แวดล้อมไม่เอือ้ อำ�นวย บางทีอ่ ตุ ส่าห์อา่ นหนังสือ
สอบคณะที่ ตั้ ง ใจไว้ จ นติ ด แต่ ไ ม่ ต รงกั บ ความ
คาดหวังของผูป้ กครอง ก็กลายเป็นว่าไม่ได้เรียนแต่
ถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันว่าปลายทางของสิ่งเหล่านี้
ทัง้ หมดคือความสุข ก็จะไม่เกิดปัญหาทีก่ ล่าวมาเลย
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สถานการณ์การศึกษาไทยในปัจจุบัน
พิชญุตม์ จิรภิญโญ
Head of Talent Acquisition จาก Teach For Thailand

ทัง้ ๆ ที่ เนลสัน แมนเดลลา เคยกล่าวไว้
เช่น นั้น แต่เป็นสิ่งที่เรารู้กันโดยทั่วไปว่า
การศึกษาไทยกำ�ลังมีปญ
ั หา มันเกิดอะไรขึน้
กันแน่ ทัง้ ๆ ทีห่ ากเปรียบเทียบชัว่ โมงเรียนกับ
ประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลก เราใช้เวลากับการเรียน
เยอะมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่กลับ
มีระดับผลการเรียนเกือบจะต่ำ�ที่สุดในโลก
ข้อมูลทางสถิติบ่งชี้ว่าเด็กไทยอายุ 15 ปี
ราวๆ ร้ อ ยละห้ า สิ บ ไม่ ส ามารถเข้ า ใจ
คณิตศาสตร์ระดับพืน้ ฐาน ซึง่ หมายความว่า
ไม่สามารถคำ�นวณเลขง่ายๆ ทีน่ �ำ มาปรับใช้
ได้ในชีวิตประจำ�วัน คนเหล่านี้จะโดนหลอก
ให้ใช้จ่ายอย่างไม่จำ�เป็น และการขาดความ
สามารถดังกล่าวนี้ สะท้อนความแตกต่าง
ทางโอกาสการศึกษาของประเทศไทย และ
แน่นอนว่า เมือ่ เด็กเหล่านีเ้ ติบโต ความแตกต่าง
จากจุดเริ่มต้นจะยังคงอยู่ ส่งผลให้พวกเขา
มีคุณ ภาพชีวิตที่แตกต่างกัน มากต่อไปใน
อนาคต ดังนั้น ความแตกต่างของโอกาส
ทางการศึกษาจึงเป็นเรื่องสำ�คัญ Teach
For Thailand จึงพยายามหาวิธีที่จะช่วยลด
ความเหลื่อมล้ำ�ด้านโอกาสทางการศึกษา
ของคนในประเทศ ผ่ า นสิ่ ง ที่ เ ราเรี ย กว่ า
‘เครือข่ายผูน้ �ำ ’ พวกเขาคือคนรุน่ ใหม่ทเี่ ชือ่ ว่า
การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของประเทศ

จึงตัดสินใจมาเป็นอาสาสมัคร ในโครงการ
‘ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง’ โดยผู้ร่วมโครงการ
จะได้รบั โอกาสเพือ่ พัฒนาตัวเอง และไปสอน
ในโรงเรี ย นที่ ข าดแคลนโอกาสมากที่ สุ ด
ทำ�งานเต็มเวลาภายในระยะเวลา 2 ปี
ปัญหาทีเ่ ราพบมากทีส่ ดุ จากโครงการนี้
คือ เด็กๆ ส่วนใหญ่ในโรงเรียนที่ขาดแคลน
มั ก จะหลงทาง ไม่ รู้ ว่ า จะเรี ย นไปทำ � ไม
หรือว่าอยากจะประกอบอาชีพอะไรอย่าง
แท้จริง เมื่อเป็นเช่น นั้น จึงไม่ตั้งใจเรียน
เพราะไม่รู้ว่าตัวเองทำ�อะไรอยู่ จะทำ�ไป
เพือ่ อะไร เพราะการเรียนในห้องไม่ได้สอดรับ
กับประสบการณ์ในชีวิตจริงของพวกเขา
Teach For Thailand จึงเชื่อว่าการเรียน
ทุกอย่างต้องมีเหตุผล ต้องรูว้ า่ เรียนไปทำ�ไม
เพือ่ อะไร ถ้าหากลองสอบถามนักการศึกษา
หรือบุคคลทัว่ ไป ว่าเรียนหนังสือไปเพือ่ อะไร
คำ�ตอบที่ได้จากผูค้ นในสังคมคงคล้ายคลึงกัน
ว่ า เราเรี ย นไปเพื่ อ ที่ จ ะเป็ น คนทำ � งานที่ ดี
เป็นบุคลากรที่ดีของสังคมในอนาคต

แต่จริงๆ แล้ว หากเราดูตามแบบสำ�รวจ
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ‘เด็ ก ไทย
เรียนต่อไปเพื่ออะไร’ เด็กจำ�นวนมากที่สุด
เรียนต่อไปเพือ่ ความภูมใิ จในตัวเอง รองลงมา
คือ เรียนเพราะเป็นคำ�แนะนำ�ของผูป้ กครอง
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อั น ดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ เรี ย นไปเพื่ อ ที่ จ ะเรี ย น
ระดับสูงได้ง่ายขึ้น และใช้เป็นใบเบิกทางใน
อนาคต แต่ไม่มสี ว่ นใดเลยทีบ่ อกว่า พวกเขา
เรียนเพื่อที่จะรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นจริงๆ
อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ เราเป็น
ประเทศที่ อั ต ราส่ ว นคนว่ า งงานต่ำ � ที่ สุ ด
ในโลกอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งหมายความว่า
ปัญหาที่แท้จริงไม่ ใช่ผู้คนในประเทศไม่มี
งานทำ� แต่พวกเขากำ�ลังทำ�งานไม่ตรงสาย
ทำ�ในสิ่งที่ตนเองไม่ได้รักมันจริงๆ ถึงเวลา
แล้วทีเ่ ราควรกลับมาคิดทบทวนว่าการศึกษา
เป็นแค่นั้นหรือเปล่า
แท้จริงแล้ว การศึกษาควรมีหน้าทีห่ ลัก
3 อย่าง คือ Aspiration คือทำ�ให้ผู้เรียน
รู้ว่าความฝันของเขาคืออะไร ควรทำ�อะไร
ต่อไปในอนาคต ประการถัดมาคือ Access
การศึกษาที่ดีต้องเปิดช่องทางให้แก่ผู้เรียน
ทำ�ให้พวกเขาเข้าถึงความฝันของตัวเองได้
และสุดท้ายคือ ต้องสร้าง Achievement
หรือความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะทำ�ให้พวกเขา
ทำ�ความฝันให้เป็นจริงได้
สุดท้ายนี้ เมื่อการศึกษามีส่วนสำ�คัญ
จึงอยากฝากไว้สำ�หรับน้องๆ ที่กำ�ลังค้นหา
ตัวเองว่า เราจบปริญญาตรีอายุ 22 ปี หากเรา
เกษียณอายุ 65 ปี เราต้องทนอยู่กับสิ่งที่
เราเลือกเรียนและนำ�มาประกอบอาชีพเป็น
เวลา 43 ปี
ในระยะเวลาดังกล่าวนี้ เราต้องทำ�งาน
วันละ 8 ชั่วโมง ซึ่งเป็นส่วนใหญ่มากของ
ชีวิต ดังนั้น น้องควรคิดให้รอบคอบ และ
อย่าเลือกตามเพื่อนๆ เพราะ ‘ความเร็วและ
ความขยั น จะมี ป ระโยชน์ ก็ ต่ อ เมื่ อ คุ ณ มี
เป้าหมายที่ใช่ และชัดเจนเท่านั้น’

เปิดตำ�ราวิชา แนะให้แนว ปี 2

เปิดห้อง LAB

ทดลองเรียนสไตล์เด็กวิทย์
สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าทดลองจริง และยิ่งสำ�หรับ
กิจกรรมสายวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วที่ขึ้นชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านการ
ทดลอง เปิดตำ�ราวิชาแนะให้แนวปี 2 จึงเปิดห้องแล็บ ขนาดย่อมกลาง
TK park ให้น้องๆ ได้ทดลองเรียนสไตล์เด็กสายวิทย์ กับพี่ๆ นิสิตจาก
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ พี่นิก
พี่ลูกซอง พี่ตอง และพี่ตั้ง โดยมีน้องๆ จากหลากหลายโรงเรียนเข้าร่วม
เต็มความจุของห้อง Mini Theater
หลังจากที่ได้พดู คุยทำ�การละลายพฤติกรรมกันแล้ว พีๆ่ ก็ท�ำ การแบ่ง
น้องๆ ออกเป็น 10 กลุ่มและแจกอุปกรณ์ให้ทุกกลุ่มเท่าๆ กันคือ เก้าอี้ 2
ตัว สปาเก็ตตี้ดิบ 1 ถุง และมาร์ชเมลโลว์ 1 ถุง โดยกิจกรรมที่น้องๆ จะได้
ทำ�กันในห้องนี้ก็คือ ‘Spaghetti Marshmallow Bridge’ หรือก็คือการ
สร้างสะพานเชื่อมเก้าอี้ทั้ง 2 ตัวด้วยเส้นสปาเก็ตตี้และมาร์ชเมลโลว์ที่
ได้รับไป โดยมีกติกาว่ากลุ่มที่จะชนะก็คือกลุ่มที่สามารถสร้างสะพานที่
แข็งแรงพอจะวางรถของเล่นลงไปกลางสะพานได้ 10 วินาที และถ้ามีผู้ที่
ทำ�ได้มากกว่า 1 กลุ่มก็จะมาตัดสินกันที่ความยาวและความสวยงามของ
ตัวสะพาน

“เรียนรู้จากวันวาน,
อยู่เพื่อวันนี้,
วาดหวังไปยังวันพรุ่ง.
สิ่งสำ�คัญคือ
อย่าหยุดตั้งคำ�ถาม”
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

พี่ๆ ให้เวลาน้องๆ ทั้ง 10 กลุ่มในการ
ปรึกษาและสร้างสะพานจริง 15 นาที ทันทีทมี่ ี
สัญญาณให้เริ่ม น้องๆ ก็รีบจับกลุ่มพูดคุย
และร่างแบบสะพานกัน บนกระดาษทัน ที
บางกลุม่ พยายามหาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
มาช่วยในการออกแบบตัวสะพาน บางกลุ่ม
ก็ ใช้วิธีเลียนแบบสะพานที่มีอยู่จริงในโลก
ในขณะที่บางกลุ่มเลือกใช้วิธีทดลองสร้าง
หลายๆ รูปแบบเพือ่ หารูปแบบทีด่ ที สี่ ดุ โดย
น้องๆ ทุกกลุ่มต่างกระตือรือร้นและช่วยกัน
อย่างสนุกสนาน ระหว่างนั้นพี่ๆ ก็มาช่วย
ให้กำ�ลังใจเหล่าวิศวกรน้อยอย่างใกล้ชิด
จนกระทัง่ หมดเวลา ผลการตัดสินปรากฎว่า
มีนอ้ งๆ 2 กลุม่ ทีส่ ะพานไม่สามารถรับน้�ำ หนัก
รถของเล่นได้ จึงมี 8 กลุม่ ทีช่ นะเงือ่ นไขแรก
และอี ก 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม 5 ที่ ช นะเรื่ อ ง
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ความยาว ในขณะที่กลุ่ม 9 ชนะเรื่องความ
สวยงาม
หลั ง จากนั้ น พี่ ๆ ก็ ไ ด้ ม าเฉลยเรื่ อ ง
หลักการของสะพาน และนำ�ตัวอย่างของ
สะพานดังๆ ในโลกมาให้ดู ก่อนจะอธิบาย
ถึงการเรียนวิทยาศาสตร์ว่าก็เปรียบเหมือน
การเวิร์คช็อปในครั้งนี้ ที่ไม่ได้สอนแค่หลัก
ความรู้ แต่ 4 ปีในมหาวิทยาลัยต้องมีการ
ปฏิ บั ติ แ ละทดลองจริ ง ควบคู่ กั น ไปด้ ว ย
และสุ ด ท้ า ยก่ อ นจากลากั น พี่ ๆ ก็ ไ ด้ เ ล่ า
ถึ ง บรรยากาศการเรี ย นการสอนคณะ
วิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
คร่าวๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ
ที่อยากเรียนวิทยาศาสตร์ทุกคน

จะวิทย์หรือจะศิลป์?
ฌอห์ณ จินดาโชติ – อาจวรงค์ จันทมาศ

ยิง่ โตขึน้ ชีวติ ยิง่ มีทางเลือกมากขึน้ ทัง้ ตอนทีต่ อ้ งเลือกสายระหว่าง
วิทย์กบั ศิลป์ในช่วงมัธยมศึกษา มาจนถึงการเลือกคณะสูม่ หาวิทยาลัย
แต่อสิ ระในการเลือกกลับมาพร้อมกับความหนักใจ ความไม่แน่ใจและข้อ
จำ�กัดหลายอย่าง เด็กศิลป์อยากเรียนวิทย์ เด็กวิทย์อยากเรียนศิลป์
แต่พ่อแม่ให้เรียนวิทย์ ทำ�ไมเด็กวิทย์แย่งที่เด็กศิลป์ เพราะอินไซต์ของ
น้องๆ ในประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นหัวข้อหนึ่งของงานแนะให้แนวใน
ครั้งนี้ จะวิทย์หรือจะศิลป์ เลือกสักอย่าง ได้หรือเปล่า หากยังเลือกไม่
ได้และไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหน ลองหันหน้ามาฟัง นักแสดงเลือดใหม่
ตัวแทนเด็กศิลป์ ฌอห์ณ จินดาโชติ และ ป๋องแป๋ง อาจวรงค์ จันทมาศ
ตัวแทนเด็กวิทย์ เจ้าของตำ�แหน่งแฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของ
โลก ทางนี้แล้วจะรู้ว่าจะวิทย์หรือจะศิลป์ชีวิตก็มีทางของมันทั้งนั้น

แฟชั่นเปลี่ยนไปทุกวัน
ตัวเราอย่าเปลี่ยนไปตามนั้นก็พอ
อย่าให้คนมาชี้นิ้วสั่งเรา
ว่าเราเป็นใคร

จุดเริ่มต้นไม่ใช่ทั้งหมดของเส้นทาง
บางครั้ ง จุ ด เริ่ ม ต้ น ของฮี โ ร่ ก็ ไ ม่ ไ ด้
สุดแสนจะคูลหรือเด็ดเดีย่ วชนิดว่าฉันจะต้อง
เป็ น ฮี โ ร่ ม าตั้ ง แต่ แ รก การจะเป็ น คนที่
ประสบความสำ�เร็จก็เช่นกัน บางครั้งก็ต้อง
ยอมรับว่าเราอาจไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเลือก
จุดเริม่ ต้นของเส้นทางเองสียทัง้ หมดเหมือน
เหตุผลที่ ฌอห์ณ จินดาโชติ นักแสดงหนุ่ม
เลือกที่จะเรียนสายศิลป์-คำ�นวณ
“ฌอห์ณรู้ตัวว่าชอบสายศิลป์ตอนช่วง
ม.ต้นตอนปลาย ตอนนั้นดูจากคะแนนเทส
กลางภาคและปลายภาคพบว่าเราค่อนข้าง
ถนัดวิชาอ่านวิเคราะห์ คำ�นวณค่อนข้างจะ
ปานกลาง และเราก็ชอบเวลาอาจารย์เล่าเรือ่ ง
เลยรู้ ตั ว ว่ า เราชอบทางศิ ล ป์ แต่ จ ะศิ ล ป์
อะไรค่อยไปรู้ตัวตอนท้ายๆ ก่อนที่จะเลือก
สุดท้ายก็เลยเลือกศิลป์-คำ�นวณ ซึง่ จริงๆ แล้ว
ผมชอบภาษามากกว่า แต่คุณแม่อยากให้
เรี ย นทางสายวิ ท ย์ เ พราะมั น ครอบคลุ ม
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ผมชั ด เจนในตั ว เองแล้ ว ว่ า อยากจะเรี ย น
สายศิลป์ แต่เพื่อความสบายใจของคุณแม่
เลยยังไม่ทิ้งคำ�นวณ”
ในขณะทีท่ างฝัง่ ของ ป๋องแป๋ง อาจวรงค์
ก็เช่นเดียวกันจุดเริ่มต้นเส้นทางของเขาก็
ไม่ใช่เพียงเขาทีต่ ดั สินใจเลือก ใครจะเชือ่ ว่า
คนทีเ่ ป็นไอคอนของสายวิทยาศาสตร์สดุ โต่ง
อย่างเขา ความฝันในวัยเด็กกลับเป็นอะไรที่
อยู่กันคนละขั้วเลยทีเดียว
“ตอนม.3 ผมอยากเป็ น ศิ ล ปิ น ครั บ
เคยเห็นอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี วาดรูปแล้วก็
รู้สึกว่าคงมีความสุขดี แต่แม่ก็บอกว่าเรียน
อะไรทีม่ นั ทำ�มาหากินได้ดว้ ยดีไหม อยากให้
เรียนหมอ แต่เมือ่ สอบหมอไม่ตดิ ผมก็เลยได้
มาเรียนวิทยาศาสตร์ เอาเป็นว่ารู้ตั้งแต่เด็ก
แล้วครับว่าอยากเรียนศิลปะ แต่แม่อยากให้
เรียนวิทย์ ก็ไม่เป็นไร ตามใจแม่ เพราะอย่างไร
เวลาวาดรู ป ผมก็ มี อ ยู่ แ ล้ ว คุ ณ ประภาส
ชลศรานนท์ เคยบอกเอาไว้วา่ ถ้ามีเงิน 2 บาท
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ฌอห์ ณ ยั ง เสริ ม อี ก ว่ า สำ � หรั บ พ่ อ แม่
ทีเ่ ป็นห่วงว่าลูกจะไม่สามารถค้นพบเส้นทาง
ของตัวเองนัน้ เรือ่ งนี้ไม่ใช่ปญ
ั หา เพราะเด็ก
สมัยนี้ค้นพบตัวเองเร็ว พอถึงช่วงวัยหนึ่ง
ทีเ่ พือ่ นค้นหาตัวเองเจอแล้ว เด็กก็จะรูส้ กึ ว่า
ต้องค้นหาตัวเองให้เจอทันเพื่อนเหมือนกัน

ให้เอา 1 บาทไปซื้อดอกไม้ อีก 1 บาท
ไปซื้อข้าว ข้าวเป็นสิ่งที่ทำ�ให้เรามีชีวิตอยู่
แต่ดอกไม้เป็นเหตุผลที่เราจะมีชีวิตต่อไป”
แม้ว่าจุดเริ่มต้นที่เรายืนจะไม่ ใช่สิ่งที่
เราเลือกหรือตรงกับใจของเราทั้งหมด แต่
ไม่ได้แปลว่าเราจะหาความสุขจากเส้นทาง
ชีวิตนี้ ไม่ได้ เพราะจุดเริ่มต้นไม่ ใช่ทั้งหมด
ของเส้นทาง

คุยกับตัวเองสำ�คัญที่สุด
เด็กในวัยนี้มักถูกเรียกว่าเป็นวัยค้นหา
ตัวเอง เพราะเป็นช่วงวัยที่มีเวลาและพื้นที่
ให้ลองผิดลองถูก มีตน้ แบบมากมายให้เลือก
ศึกษาแนวคิด แต่วิธีค้นหาตัวเองที่ง่ายและ
ดีที่สุดในความคิดของฌอห์ณคือการคุยกับ
ตัวเอง
“ผมมองว่ามัธยมปลายเป็นแค่ปฐมบท
ของการเริ่มต้นใช้ชีวิตจริง มหาวิทยาลัย
เรียกว่าเป็นปัจฉิมของการใช้ชีวิตในกรอบ
แบบยังผิดพลาดได้อยู่ เพราะฉะนั้นแบบ
ทดสอบที่ ง่ า ยที่ สุ ด คื อ การรู้ จั ก ตั ว เราเอง
เราเป็นใคร ถนัดอะไร เราจะเป็นคนแบบไหน
มันเป็นช่วงปลายของการก็อปปี้เพื่อนแล้ว
มันเป็นช่วงเริ่มต้นของการจะทำ�อะไรด้วย
ตัวเราเอง ชีวิตอีก 4 ปีจะไปฝากกับเพื่อนได้
ยังไง ถ้าเพือ่ นมีแฟนจบเลย ฉะนัน้ ง่ายสุดครับ
คุยกับตัวเอง นั่นคือสิ่งที่เราทำ�กับตัวเอง
ทุกวัน ไม่ต้องออกไปตามหาแรงบันดาลใจ
ไม่ต้องออกไปฟังบุคลากรที่ดังที่สุดในโลก
ง่ายที่สุดเช็คก่อนว่าเราชอบวิชาอะไรมาก
ที่ สุ ด คุ ณ ให้ ค วามสนใจกั บ สถานการณ์
ปั จ จุ บั น เรื่ อ งอะไร กระแสสั ง คม แฟชั่ น
เปลีย่ นไปทุกวัน ตัวเราอย่าเปลีย่ นไปตามนัน้
ก็พอ อย่าให้คนมาชีน้ วิ้ สัง่ เราว่าเราเป็นใคร”
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เปลี่ยนสายไม่ผิดกฎหมายอะไร
ปัญหาโลกแตกอีกประการหนึง่ ของเด็ก
ทัง้ สายวิทย์และสายศิลป์ยามทีจ่ ะต้องก้าวขึน้
อีกหนึ่งขั้นสู่รั้วมหาวิทยาลัยอันเต็มไปด้วย
คณะให้เลือกมากมายละลานตาคงไม่พ้น
การเปลีย่ นสาย เด็กวิทย์อยากเรียนคณะศิลป์
เด็กศิลป์อยากเรียนคณะวิทย์ สำ�หรับกรณีนี้
ป๋องแป๋ง อาจวรงค์ ผู้ที่เข้าใจธรรมชาติของ
นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ได้ชี้ ให้เห็นข้อดี
ในเรื่องนี้
“ผมว่าการเปลีย่ นสายการเรียนก็ไม่ผดิ
กฎหมายนีค่ รับ คนทีเ่ รียนสายวิทย์แล้วไปต่อ
สายศิลป์เนี่ยไม่ได้มีข้อเสียอะไรเลย คุณจะ
มีวธิ คี ดิ แบบทีส่ ายศิลป์อาจจะไม่มซี งึ่ มันเป็น
ประโยชน์ เราอาจจะต้องไปเรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆ
เพิ่มขึ้น แต่ถ้าเรารักก็ไม่น่ามีปัญหา”
ในขณะที่ ก ารเปลี่ ย นสายของเด็ ก
สายวิทย์ก็ถูกเด็กสายศิลป์บางส่วนมองว่า
เป็นการแย่งที่ สำ�หรับเรื่องนี้ฌอห์ณได้ให้
ความเห็นไว้ว่า การเปลี่ยนสายเรียนไม่ ใช่
เรื่ อ งผิ ด ไม่ ว่ า แต่ ล ะคนจะเรี ย นอะไรมา
สุ ด ท้ า ยแล้ ว ข้ อ สอบที่ ใ ช้ วั ด ก็ เ ป็ น ข้ อ สอบ
ชุดเดียวกัน วิชาเฉพาะที่ ใช้สอบก็เป็นวิชา
เดียวกัน อ่านหนังสือก็อ่านเท่ากัน ไม่ว่าจะ
เด็กวิทย์หรือศิลป์ทุกคนก็เท่ากัน

เสียดายหนึ่งปีหรือเสียดายทั้งชีวิต
การเลือกเปลี่ยนสายการเรียนในสิ่งที่ชอบนั้น
บางครัง้ ปัญหาก็ไม่ได้มาจากภายนอก แต่เป็นตัวเราเอง
ที่รู้สึกเสียดายในสิ่งที่ร่ำ�เรียนมา เสียดายเวลาที่
เสียไป ป๋องแป๋ง อาจวรงค์ ได้ให้ความเห็นสำ�หรับ
ความเสียดายนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า
“ผมยกตัวอย่างว่าเด็กคนหนึง่ ทีเ่ รียนในคณะหนึง่
แล้วพบว่าเขาไม่ชอบคณะนั้นเลย เขาเสียดาย 1 ปี
ที่เรียนมา ผมบอกเลยว่าคุณจะเสียดาย 1 ปีหรือ
คุณจะเสียดาย 4 ปี หรือคุณจะเสียดายทั้งชีวิต มัน
ไม่เสียหายหรอกครับที่จะเปลี่ยน ถ้าในเมื่อใจมัน
ไม่ไหวแล้วก็ต้องเปลี่ยน จะเสียดายก็ ได้แต่ต้อง
ถามตัวเองว่าจะเสียดายตอนนี้หรือทั้งชีวิต”
พิสูจน์ ให้เห็นมีค่ากว่าพูดปากเปล่า
วันหนึง่ เมือ่ เราค้นหาตัวเองเจอแล้ว รูว้ า่ ตัวเอง
ชอบอะไร แต่ พ่ อ แม่ ก ลั บ ไม่ ไ ด้ เ ห็ น ดี เ ห็ น งาม
ตามไปด้วยทั้งหมด พลังใจที่พองฟูจนแทบจะแตะ
ขอบฟ้ า ก็ ร าวกั บ จะเหี่ ย วฟี บ ลงในทั น ใด จะพู ด
อย่างไรดี ให้พ่อแม่เข้าใจ จะโน้มน้าวอย่างไรให้
พ่อแม่เห็นด้วย สำ�หรับ ป๋องแป๋ง อาจวรงค์ เขาใช้
แนวทางการประนีประนอม แม้จะเข้าสู่เส้น ทาง
การเรียนที่พ่อแม่เลือกให้ แต่ก็ยังไม่ทิ้งในสิ่งที่รัก
เขายังสามารถทำ�ควบคู่กันไปได้ แล้วถ้าหากการ
พูดจาโน้มน้าวยังไม่ได้ผล การประนีประนอมก็ยัง
ไม่ใช่ทางออก ฌอห์ณแนะนำ�ถึงหนทางที่ดีที่สุดที่
เราพอจะทำ�ได้…การพิสูจน์
“สำ�หรับผม ผมใช้การพิสจู น์ เหมือนเรารบกับใคร
ก็ตาม ใช้หลักจิตวิทยาแล้วคือการพูดประนีประนอม
อธิบายก่อนว่าเรากำ�ลังสนใจอะไร แต่ผู้ปกครอง
ทุกคนผมเชื่อว่าเหมือนกัน ฉันยังไม่เห็นอะไรเลย
พิ สู จ น์ ใ ห้ ฉั น ดู ห น่ อ ย อย่ า งคุ ณ พลอยพี่ ส าวผม
เมือ่ ก่อนคุณแม่อยากให้เป็นทันตแพทย์หรือเป็นหมอ
คุณพลอยมาบ่นกับผมทุกคืนว่าแนวของเขาไม่ ใช่

การดูแลผู้ป่วย เขาอยากเปิดบริษัทออแกไนซ์เซอร์
ต่ า งๆ ผมเห็ น เขาบอกคุ ณ แม่ ต ลอดแต่ คุ ณ แม่
ไม่ฟัง เขามาปรับทุกข์กับผมตลอดว่าทำ�ยังไงดี
ผมบอกว่ า พิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น ผมพาคุ ณ แม่ ไ ปดู
คุ ณ พลอยที่ โ รงพยาบาลให้ เ ห็ น ว่ า ส่ ว นนี้ เ ขาทำ �
เพื่อคุณแม่แล้วนะ กับอีกส่วนเมื่อเขาเอาคะแนน
ด้านคำ�นวณ การจัดการต่างๆ มาให้ดู มันดีจน
น่าตกใจ เพราะฉะนั้นคุยก่อนแล้วทำ�ให้เห็น แต่ถา้
คุยแล้วแต่ไม่ทำ�อะไรเลยก็ ไม่แปลกที่พ่อแม่จะไม่
ยอมรับ”
วิทย์หรือศิลป์โอกาสก็มีอยู่เสมอ
ปัจจัยหนึ่งที่เด็กและพ่อแม่หลายคนใช้เลือก
สายการเรียนในแต่ละช่วงวัยนอกจากความชอบแล้ว
เส้นทางในการประกอบอาชีพภายภาคหน้าก็ถูกนำ�
มาประกอบการตัดสินใจด้วยเสมอๆ เรียนสายไหน
ถึ ง จะมี โ อกาสประสบความสำ � เร็ จ ได้ ม ากกว่ า
สำ�หรับเรือ่ งนี้ ฌอห์ณ และ ป๋องแป๋ง อาจวรงค์ เห็น
ตรงกันว่า เรียนสายไหนโอกาสก็มีอยู่เสมอ
“เราต้องยอมรับว่าสมัยก่อนคนมักจะคิดว่า
คนเรียนสายวิทย์มีพื้น ที่มากกว่า แต่เดี๋ยวนี้เนี่ย
สายศิลป์ไม่ว่าธุรกิจด้านงานบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ
คนให้การยอมรับมากขึ้น เดี๋ยวนี้ ไ ม่ว่างานอะไร
ก็ตอ้ งมีศลิ ปะเข้ามาเกีย่ วข้อง ในแต่ละองค์กรก็ตอ้ ง
มีทงั้ ศาสตร์และศิลป์อยูด่ ว้ ยกัน เพราะฉะนัน้ ไม่ตอ้ ง
ห่วงเลยเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปพร้อมกัน”
และสุดท้าย ป๋องแป๋ง อาจวรงค์ ยังเสริมอีกว่า
“สุ ด ท้ า ยทั้ ง สองสายมั น ไปสู่ จุ ด สู ง สุ ด ของ
อาชี พ ได้ ผมว่ า สุ ด ท้ า ยแล้ ว ถ้ า เราอยากประสบ
ความสำ�เร็จคุณก็ต้องพยายามไปสู่จุดสูงสุดของ
อาชีพคุณให้ได้ สายวิทย์หรือสายศิลป์ ไม่ ใช่เรื่อง
สำ�คัญเลย สำ�คัญคือเราเตรียมใจรับความลำ�บาก
ได้หรือเปล่า”
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เรียนไม่ตรงสายชีวิตเลือกได้นะ
สิงห์ - วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
ป๋อมเเป๋ม - นิติ ชัยชิตาทร

เหตุผลที่เราเลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยคืออะไร?
ย้อนกลับไปในชีวิต ม.6 ของ สิงห์ - วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล เขาเกิด
เเละเติ บ โตในฐานะทายาทนั ก เขี ย นรุ่ น ใหญ่ เสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุ ล และ
จิระนันท์ พิตรปรีชา กวีซไี รต์ ดังนัน้ ในตัวสิงห์ จึงมีสายเลือดของนักขับเคลือ่ น
สั ง คมไม่ น้ อ ย ซึ่ ง เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ สิ ง ห์ เ ลื อ กเรี ย นต่ อ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็เพราะอยากทำ�งานเพื่อสังคม
ส่วน ป๋อมเเป๋ม - นิติ ชัยชิตาทร เติบโตในครอบครัวที่คุณพ่อเป็นวิศวกร
มีความหวังเหมือนพ่อเเม่ทั่วไปที่อยากให้ลูกเรียนสายวิทย์ หากป๋อมเเป๋ม
ชัดเจนว่า สายวิทย์ ไปไม่ได้ หากสิ่งที่ชอบเเละถนัด นั่นคือภาษา ป๋อมเเป๋ม
เลยเลือกเรียนต่อ คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาบาลีและสันสกฤต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
คงเห็นเส้นทางการเรียนของทั้งคู่ค่อนข้างลงตัว เเต่ว่าหลังเรียนจบ
สิงห์เเละป๋อมเเป๋ม กลับเลือกอีกเส้นทาง ไม่ใช่เส้นทางที่เรียนมา หากเป็น
เส้นทางที่ชอบ สนุก เเละเติมเต็มความรัก ด้วยเหตุผลว่า
‘เรียนไม่ตรงสาย ชีวิตเลือกได้’

เราไม่เคยเห็นภาพชัดเจนว่าอยาก
เป็นอะไร เเต่เราไม่มีทางรู้
ว่าชอบอะไร จนกว่าได้ทำ�ในสิ่งที่
ไม่ชอบ ชีวิตต้องลองทำ�ไปก่อน
ไม่มีทางเดาได้เลย

วัยรุ่นไฟเเรง
สิงห์ เรียนจบเศรษฐศาสตร์ เเต่ปจั จุบนั
ทำ�งานสารคดี โปรดักชัน โฆษณา พิธีกร
รายการพืน้ ทีช่ วี ติ เเละเขียนหนังสือ ถ้าถาม
สิงห์วา่ เลือกเรียนเพราะอะไร เขาตอบอย่าง
มั่นใจว่า ‘ไฟเเรง’
“ตอนมั ธ ยมฯ เรี ย นศิ ล ป์ - คำ � นวณ
เเล้วพอกลับจากเเลกเปลี่ยนที่เมืองนอก
ไฟเเรงมาก อยากทำ�งานเพือ่ สังคม ผมก็คยุ
กับพ่อเเม่ เขาบอกว่าก็เรียน เศรษฐศาสตร์
รั ฐ ศาสตร์ หรื อ สั ง คมสงเคราะห์ น่ า จะ
ตอบโจทย์เรา เราก็อ่านเล่นๆ เเล้วคิดว่า
เศรษฐศาสตร์ดสู นุกดี ชอบคิดเลข ชอบกราฟ
ตอนเรียนก็ชอบเรียนมาก ตั้งใจเรียนมาก
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สิงห์
วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

พอเรียนจบ ก็วิ่งไปหางานด้านนี้ ซึ่งเป็น
บริษั ทลงทุนหลักทรัพย์ หรืองานธนาคาร
เเต่เราลองดูเเล้ว มันไม่น่าทำ�ได้ มันต้องคุย
กับลูกค้า ต้องพยายามขายพอร์ตหุ้น ขาย
สินทรัพย์ มันไม่ ใช่เรา ก็เลยกลายเป็นว่า
ชอบสิ่งที่เรียนมา เเต่ไม่อยากทำ�งาน ขณะ
เดียวกันอยูว่ งการบันเทิงมานาน เลยมีโอกาส
ฝึกฝนด้านการตัดต่อ การถ่ายทำ� การทำ�
รายการ การเขียนบทต่างๆ เลยจับพลัดจับผลู
มาทำ�งานตรงนี้ ขณะทำ�งานก็รู้ใจตัวเองว่า
ชอบด้วย”
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รู้ตัวว่าไม่ใช่ ‘หยุด’ หรือ ‘ไปต่อ’
เเน่นอนว่าการเรียนต่อมหาวิทยาลัย ถ้าเผลอเข้าไปเรียน
ในคณะที่ ไม่ชอบ คณะที่ ไม่ ใช่ หลายคนมักเกิดอาการสับสนว่า
จะหยุด หรือจะไปต่อ ซึง่ ทัง้ สิงห์เเละป๋อมเเป๋ม เห็นด้วยที่ให้เเยกออก
เป็น 2 กรณี อย่างเเรกสำ�หรับคนทำ�งานสายเทคนิค เช่น สายเเพทย์
สายวิศวกร เเละสายคอมพิวเตอร์ไอที เป็นต้น ควรเปลี่ยนคณะ
วิชาเรียนทันที เพราะอาชีพนี้ต้องอาศัยใบปริญญาในการทำ�งาน
ถึงเเม้ว่าจะเรียนรู้ด้วยตนเอง จนเก่งเเละมีความรู้มากกว่าคนจบ
โดยตรง เเต่บริษัทส่วนใหญ่ก็รับคนที่มีใบปริญญารับรองมากกว่า
ส่วนใครทีค่ น้ พบตัวเอง อยากทำ�งานในด้านที่ไม่ใช่สายเทคนิค
เช่น สายธุรกิจบันเทิงก็ควรเรียนต่อไป จะได้ไม่เสียเวลา เเละไม่
เสียดายเงินด้วย
“ผมมีน้องๆ ที่จบด้านอื่นมาทำ�งานเต็มไปหมด บางคนจบ
วิศวะก็มี เพราะฉะนัน้ สายธุรกิจบันเทิง ไม่ตอ้ งเรียนหรอก มาทำ�ได้เลย
อยากตัดต่อ อยากทำ�งานด้านสื่อ จริงๆ ไปนั่งดูในอินเตอร์เน็ต
เเป๊บเดียวก็เป็นเเล้ว เพราะประสบการณ์การทำ�งาน ทัศนคติ เเละ
ความทุ่มเทสำ�คัญกว่า อย่าเรียนนิเทศเลย ไปเรียนด้านอื่นได้เลย”
(ป๋อมเเป๋มเเซวว่า : บ้าเหรอ ไม่ใช่สิ)

‘มันชอบ มันถนัด’ ดีกว่ามันเผา
ป๋อมเเป๋ม เรียนจบอักษรศาสตร์ เเต่ทำ�งานเป็นโปรดิวเซอร์
รายการโทรทัศน์ เเละพิธกี รรายการเทยเทีย่ วไทย เธอนัง่ ยันนอนยันว่า
ทีเ่ ลือกเรียนอักษรก็เพราะมันใช่นะเทอร์ (เธอ) “ตอนเรียนเเนะเเนว
เขาก็ให้เขียนว่าอยากเรียนอะไร เราก็เพ้อฝันอยากเป็นนักเขียนงี้
เเต่เรารู้ เราเอาชีวิตไม่รอดเเน่ ส่วนพ่อก็ยุให้เรียนสายวิทย์ เเต่เรา
ไม่ถนัด ทำ�ไม่ได้ ตอนนั้นก็เลยดื้อ เลือกเรียนศิลป์-ฝรั่งเศส เรียน
ในสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ถนัด สิ่งที่ทำ�ได้ ซึ่งภาษาเป็นสิ่งที่เราทำ�ได้ ดูเกรด
เเล้วโอเค พอมหาวิทยาลัยเรียนอักษร อย่างของพี่สิงห์ยังลอง
หางานทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐศาสตร์เเต่ของเรา ไม่มงี านไหนเกีย่ วข้อง
กับบาลี-สันสกฤตเลยนะคะ (หัวเราะ) เลยตัดเรือ่ งวิชาเรียนเอาไปใช้
ทำ�งานเลยค่ะ ที่ตอนนั้นเลือกเรียน เพราะเราคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่ง
จนรู้สึกว่าน่าสนใจ ตอนเรียนก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เเค่รู้สึกว่าอยาก
เรียนอะไรเเบบนี้ จบปุบ๊ ก็ท�ำ งานอีเวนต์ ก็ไม่ชอบทีส่ ดุ เลยค่ะ เป็นงาน
ที่ต้องอาศัยความละเอียดมาก ก่อนออกอีเวนท์ต้องเช็คก่อนว่า
กล่องเครือ่ งเขียนมีลคิ วิดหรือเปล่า เเล้วเเบบไม่มี ถูกว่าทำ�ไมไม่เตรียม
นี่ ไม่ ใช่งานที่เหมาะกับฉันเเน่ๆ เลยค่ะ เเล้วตอนนั้นคาบเกี่ยวกับ
ที่เเกรมมี่จะผลิตรายการใหม่ ชื่อ Five Live เขาก็รับเด็กจบใหม่
มาเป็นครีเอทีฟ ก็มีคนรู้จักเเนะนำ�ให้ลองส่งงานไป ซึ่งเราไม่มี
ความรู้เรื่องทีวี เเต่อาวุธที่เราใช้คือ เราเป็นคนดูทีวี เขาคงเห็นว่า
เราเเปลกดี ก็เลยได้ทำ�งาน เริ่มจากทำ�งานเบื้องหลัง มาเป็น
พิธีกรเบื้องหน้า เเล้วมาเป็นพิธีกรรายการเเตกฟอง Live เเละ
เทยเที่ยวไทย”

สิ่งที่ ‘ชอบ’ กับสิ่งที่ ‘ถนัด’
ป๋อมเเป๋มเสริมต่อว่า มักได้ยินคำ�ถามจากน้องๆ หลายคน
ระหว่างสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ถนัดควรเลือกอะไร สำ�หรับเธอตอนเด็ก
จะเลือกทีช่ อบ สิง่ ที่ใจปรารถนา เเต่ส�ำ หรับตอนโต สิง่ ทีถ่ นัดก็โอเค
ไม่น้อย
“ถ้าทำ�ในสิ่งที่ถนัด เราทำ�ได้ มันจะโอเค พอทำ�ได้ปุ๊บ มันจะมี
ความภูมิใจ สิ่งที่ตามต่อมา คือเราอยากทำ�ให้ดีขึ้น พอมันดีขึ้น
เราก็จะทำ�ให้ดีขึ้นไปอีก ดีขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นบ่อเกิดของความสุข
ก็เผื่อสำ�หรับน้องๆ ที่สงสัย หรือ เอ๊ะ! ฉันจะเรียนอะไรต่อดีนะ
ถ้ายังไม่รวู้ า่ เราชอบอะไร อาจจะเป็นตัวช่วยให้ดวู า่ เราทำ�อะไรได้ด”ี
ส่วนสิงห์พูดเเทนใจน้องๆ ว่า บางคนก็ยังสับสนเหมือนกัน
ตัวเองจะทำ�ได้ไหม จะเป็นได้หรือเปล่า คำ�ถามนี้จะไม่รู้คำ�ตอบ
จนกว่าได้ลองทำ�เต็มที่
“ผมเองมีความฝันเยอะมาก เเล้วตามความฝันตลอด ฝันอยาก
ทำ�งานเพือ่ สังคม ฝันอยากเป็นร็อคสตาร์ ก็ตงั้ ใจทำ�วงดนตรีกบั เพือ่ น
ตัง้ 5 ปี จนสุดท้ายวงเเตก ทำ�ไปทำ�มา รูว้ า่ เราถนัดด้านสือ่ ทีส่ ดุ เเล้วก็
ได้ทำ�สารคดี ได้เดินทางรอบโลก มาเจอสิ่งนี้มันโอเค เกินโอเคด้วย
รักมันมากๆ เเล้วพบว่าเป็นสิ่งที่เราถนัด
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“ยิ่งปัจจุบัน เปิดบริษัทของตัวเอง มันต้องยุ่งกับเงินเยอะมาก
จ่ายเงินเดือนลูกน้องยังไง ทำ�ยังไงให้มีเงินใช้ถึงสิ้น ปี ซึ่งคณะ
เศรษฐศาสตร์กม็ สี อนเรือ่ งการเงิน คิดดอกเบีย้ ทำ�ยังไงไม่ให้เป็นหนี้
ดังนั้น ทุกความรู้มีพ้ืน ที่ ให้ใช้หมด เพียงเเค่จะเอาไปใช้ตรงไหน
เเล้วการทำ�งานไม่ตรงสาย ไม่ใช่ไม่ใช้ความรูน้ นั้ เลย เพียงเเต่มโี อกาส
ใช้เเบบไม่ตรงไปตรงมามากกว่า”
สำ�หรับป๋อมเเป๋ม อาจไม่ได้นำ�ภาษาบาลี-สันสกฤตมาใช้ใน
การทำ�งาน เเต่เธอกลับเชี่ยวชาญทางภาษา เเละมีคลังคำ�ศัพท์ที่
มากกว่าใคร ซึ่งเหมาะกับการงานด้านโทรทัศน์อย่างไม่น่าเชื่อ
“สิ่งที่ ได้จากการเรียนอักษรศาสตร์ คือมันอ่านหนังสือเยอะ
ซึ่งหนังสือที่เราอ่านมีหลายประเภท ตั้งเเต่บันเทิงคดี จนถึงคัมภีร์

สิ่งที่โอกาสของโลกให้มา เเต่ทั้งหมดนี้ต้องลองให้เต็มที่กว่าจะค้น
เจอ ไม่มีใครที่เจอโดยการอยู่เฉยๆ เเล้วคิดขึ้นมาได้”
ป๋อมเเป๋มพยักหน้าเห็นด้วย ขยายเรื่องราวในส่วนของตัวเอง
ให้ฟังว่า
“เราไม่เคยเห็นภาพชัดเจนว่าอยากเป็นอะไร เเต่เราไม่มีทางรู้
ว่าชอบอะไร จนกว่าได้ทำ�ในสิ่งที่ ไม่ชอบ ชีวิตต้องลองทำ�ไปก่อน
ไม่มีทางเดาได้เลย อย่างเราโชคดี ตอนที่ทำ�งานเบื้องหลัง พบว่า
มันเเฮปปี้กับงานค่อนข้างมาก เราทำ�เเล้วโอเค มากกว่ารักเลยนะ
เพราะมันมีค�ำ ชม ทีท่ �ำ ให้เกิดความฟูในใจ อยากทำ�ให้มนั ดีขนึ้ เรือ่ ยๆ
ถือเป็นความโชคดี”
เรียนไม่ตรงสาย ความรู้ ไปต่อได้
ถึงสิงห์เเละป๋อมเเป๋ม จะเรียนไม่ตรงสาย เเต่มคี วามรูบ้ างส่วน
ที่ถูกนำ�มาต่อยอดกับอาชีพที่ตรงใจ ถ้าเทียบกัน สิงห์นำ�สิ่งที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยมาใช้มากหน่อย เพราะรายการโทรทัศน์ของเขา
มุ่งสนใจประเด็นของสังคม ปรัชญา เเละเศรษฐกิจ
“เศรษฐศาสตร์ คือศาสตร์ของการเเบ่งปันทรัพยากรบนโลก
ใบนี้ เช่น มีน้ำ�อยู่ 1 ถัง จะเเบ่งให้ทุกคนยังไง ต้องราคาเท่าไหร่
น้ำ�ครึ่งถังให้ใคร น้ำ�หนึ่งในสามจะให้ใคร ถือเป็นศาสตร์ที่ศึกษา
พฤติกรรมมนุษ ย์ ในด้านที่เข้าใจมนุษ ย์มากที่สุด ถ้าถามว่าได้ใช้
ในงานไหม ในรายการพื้น ที่ชีวิต เป็นรายการเดิน ทางรอบโลก
สิ่งที่เราได้ใช้มากๆ คือการมองโลกในหลายมิติ รู้มากกว่าอาหาร
อะไรอร่อย ที่ไหนน่าพัก เเต่เราไปดูว่าเขาอยู่กันยังไง ทำ�ไมเขาคิด
เเบบนี้ มีประวัติศาสตร์ มีสังคมยังไง เราพยายามวิเคราะห์มนุษย์
ที่เราเจอ”
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“ช่วงเวลามหาวิทยาลัย มันเหมือนห้องทดลอง เป็นห้องเเล็บ
พระเวท คุยกับมนุษย์จนสือ่ สารกับเทพ (หัวเราะ) สิง่ ทีเ่ ราได้ คือคลัง
ภาษาในหัวเราเยอะมาก เราพูดภาษาไพเราะได้ เเล้วก็พูดคำ�หยาบ ซึ่งถ้าเราทำ�ผิด เขาไม่ได้ด่าเรา เราเเค่ได้เกรดห่วย อย่างน้อยเราก็
(หัวเราะ) กับคนทั่วไปได้ ถ้าถามว่านำ�มาใช้ในการทำ�งานตรงๆ รู้ว่าเราผิด เลยได้เกรดน้อย มันไม่ได้มีคำ�ด่าหรือเราต้องไปติดคุก
มหาวิทยาลัยเลยเป็นเเล็บให้ทดลองอะไรผิดๆ พอมาสู่การทำ�งาน
หรือเปล่า ก็ไม่ใช่ เเต่เป็นสิ่งละอันพันละน้อยที่ได้มาสมัยเรียน
จริงๆ มันได้เรื่องคอมมอนเซนส์ เราจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควร เเละ
ฝึกฝนมาจนรู้ว่าทำ�เเบบไหนง่าย ทำ�เเบบไหนยากกว่า”
ชีวิตต้องค้นหา ชีวิตต้องทดลอง
สำ�หรับเทคนิคของสองรุ่น พี่ ผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวกับการ
หลังการเเนะเเนวอย่างออกรส สิงห์เเละป๋อมเเป๋มก็เน้นย้ำ�
ค้นหาตัวตนในสิ่งที่ชอบ เเละสิ่งที่ใช่มาก่อนนั้น มี 2 คำ�เเนะนำ�…
คำ
�
สุ
ด
ท้ายว่า การเรียนรูไ้ ม่ได้จบเเค่ 4 ปี พอออกไปนอกรัว้ การเรียน
1 ออกเดินทางค้นหาตัวเองจากสิงห์
“การเดินทางก็ส�ำ คัญ ไม่ตอ้ งเเบกเป้ไปไกลๆ ก็ได้ เเต่ขอให้ได้ ก็ยังมีเเหล่งเรียนรู้อื่นๆ เข้ามาอีกเพียบ เเละเเม้ว่าจะได้ทำ�งานที่
ลองอะไรใหม่ๆ เปิดโลกไปเรือ่ ยๆ เราอาจค้นพบอะไรใหม่ๆ ที่ไม่ได้ ตรงสาย หรือไม่ตรงสาย หากสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมคือ อนุญาตให้
เกีย่ วกับการเรียนเลย เพราะการอยูเ่ เต่รปู เเบบเดิมๆ ทำ�ให้การค้นพบ ตัวเองเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น สิงห์เรียนภาษาญี่ปุ่น เเละเชลโล ส่วน
ตัวเองเป็นเรื่องยากพอสมควร” สิงห์ให้ความเห็น เพราะเขาหันมา ป๋อมเเป๋มเรียนต่อปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อนำ�ความรู้
จับงานด้านสารคดี จากการเดินไปพูดคุยกับคนที่มาชุมนุมในม็อบ พื้นฐานด้านการสื่อสารมาปรับใช้ในการพัฒนาตัวเอง
เเห่งหนึ่ง โดยมีความตั้งใจอยากทำ�สื่อให้คนเข้าใจคนที่เเตกต่างกัน
เเละข้อ 2 จากป๋อมเเป๋ม คือทดลองให้เต็มที่ เพราะ 4 ปี ในรั้ว
มหาวิทยาลัยนั้นสำ�คัญมาก!
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เปิดสตูดิโอการละคร ทดลองเรียน
สไตล์เด็กนิเทศ เด็กศิลปกรรม
ในกระบวนการสร้างสรรค์และการผลิต จบออกไปเป็นบุคลากรมาก
ความสามารถสู่สายอาชีพต่างๆ เช่น นักแสดง ผู้กำ�กับ ผู้ผลิต
รายการ เป็นต้น
ศิลปะการแสดงสอนให้นักศึกษาสะท้อนความคิดด้วยการ
สื่อสาร ผู้เรียนจึงจำ�เป็นต้องรู้จักวิเคราะห์และหาวิธีการสื่อสาร
ในรู ป แบบต่ า งๆ ด้ ว ยเหตุ นี้ ตั ว แทนจากกลุ่ ม ครอบครั ว ละคร
นิ เ ทศศาสตร์ จึ ง จั ด กิ จ กรรมให้ น้ อ งๆ เล่ น เกมใบ้ คำ � ด้ ว ยการ
แสดงออกทางร่างกาย เพื่อให้ได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวร่างกาย
กล้าแสดงออก และฝึกสมาธิ ซึ่งเป็นสิ่งจำ�เป็นในการแสดงละคร
เวที นอกจากนั้ น ยั ง ช่ ว ยฝึ ก การคิ ด ในมิ ติ ต่ า งๆ จนถึ ง นำ � ไป
ประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ เช่น การตลาด โฆษณา ฯลฯ

คณะนิเทศศาสตร์เป็นอีกหนึง่ คณะที่ใฝ่ฝนั ของเด็กจำ�นวนมาก
แล้วคณะนี้มีกี่สาขากัน ?
คำ�ตอบนี้ ไม่ยาก เพราะได้ตัวแทนจากกลุ่มครอบครัวละคร
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาช่วยส่องทางความฝันน้องๆ
ด้วยการเริ่มต้นอธิบายว่า คณะนิเทศ แบ่งออกเป็น หลายสาขา
อาทิ ศิลปะการแสดง วารสารศาสตร์ โฆษณา การประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์ สื่ อ สารการตลาด วิทยุก ระจายเสีย งและโทรทัศน์
ทั้ ง นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนแห่ ง แรก
ในการบุ ก เบิ ก การเรี ย นการสอนด้ า นศิ ล ปะการแสดงในระดั บ
ปริญญาตรี โดยมีจดุ เด่น คือการเรียนทีเ่ น้นทักษะปฏิบตั ิ ผสมผสาน
ทฤษฏีและสุนทรียะ รวมถึงจัดโครงการต่างๆ โดยมีศิลปินรับเชิญ
ทั้งในและต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วม
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เปิดโลก ทดลองเรียน
สไตล์เด็กสถาปัตย์
ที่ จ บสาขาต่ า งๆ สามารถประกอบอาชี พ อิ ส ระ หรื อ ทำ � งาน
บริ ษั ทต่ า งๆ โดยเฉพาะงานด้ า นการออกแบบ รวมถึ ง
สามารถนำ�ความรู้มาประยุกต์กับงานด้านอื่นๆ เช่น เขียนบทละคร
ออกแบบฉาก ฯลฯ
นอกจากความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ คณะสถาปั ต ย์ น้ อ งๆ
ยังได้ร่วมเวิร์คช็อปกิจกรรม ‘คิด Do Togerther’ ด้วยการออกแบบ
พื้นที่ประโยชน์ใช้สอยจากทรัพยากรและกำ�ลังคนที่มีจำ�กัด ด้วย
กระดาษ หลอด กาว กรรไกร ซึ่งน้องๆ ก็ออกแบบสิ่งปลูกสร้าง
ออกมาตามความคิดและจินตนาการได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าเป็น
กิจกรรมทีช่ ว่ ยฝึกความคิดสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันก็แสดงออกใน
คุณค่าทางศิลปะ ตามกระบวนการคิดแบบเด็กสถาปัตย์อย่างแท้จริง

สถาปัตยกรรม เป็นศาสตร์ทว่ี า่ ด้วยการออกแบบสิง่ ก่อสร้างและ
พื้ น ที่ ว่ า งต่ า งๆ โดยพี่ ต้ น และพี่ ฟ อร์ จู น รุ่ น พี่ นิ สิ ต จากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายเพิ่มเติมว่า
เป็นการใช้ความรูด้ า้ นออกแบบ คือการสือ่ สารให้เกิดความรูส้ กึ ทาง
รส รูป กลิ่น เสียง สัมผัส บวกกับวิทยาศาสตร์ วิธีการก่อสร้าง การ
จัดการ การทำ�งานเป็นทีมร่วมกับวิศวกรหรือเทคโนโลยี ฯลฯ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ รี ย นสถาปนิ ก ต้ อ งเป็ น คนช่ า งสั ง เกต
อยากรู้ อ ยากเห็ น มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ชอบตั้ ง คำ � ถาม
และแก้ปัญหา ซึ่งมีสาขาให้เลือกเรียน 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมไทย, ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม, ภาค
วิ ช าการวางแผนภาคและเมื อ ง, ภาควิ ช าภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม,
ภาควิ ช าสถาปั ต ยกรรมภายใน, ภาควิ ช าเคหการ นั ก ศึ ก ษา
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ชีวิตเอาอย่างไรดี?
ก้อง ทรงกลด บางยี่ขัน - ครูทอม คำ�ไทย

การก้าวเดินกับวัยทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นของคูก่ นั ไม่ใช่แค่กา้ วเดิน
ด้วยเท้าสองข้าง แต่หมายถึงการก้าวเข้าไปฝ่าฟันอุปสรรค
ขวากหนาม ก้าวไปสู่สายอาชีพต่างๆ ที่ต้องใช้ดำ�รงชีวิต
และเมื่อถึงเวลานั้นเด็กจำ�นวนมากก็คงเกิดคำ�ถามขึ้นในใจว่า
ชี วิ ต เอาอย่ า งไรดี กวดวิ ช าหรื อ หาตั ว เอง แล้ ว ถ้ า พลาด
จะทำ�อย่างไร? แน่นอนว่าคำ�ถามนี้ไม่ควรเป็นปัญหากับเรา
ไปตลอดชี วิ ต เหมื อ นอย่ า งที่ ก้ อ ง-ทรงกลด บางยี่ ขั น
บรรณาธิการบริหาร a day และ ครูทอม คำ�ไทย แฟนพันธุแ์ ท้
สุนทรภู่ บอกว่าสองสิง่ นีส้ ามารถทำ�ควบคูก่ นั ไปได้ สำ�คัญคือ
ต้องตอบตัวเองให้ ได้ว่าชอบอะไร ถามตัวเองอยากเรียนอะไร
กันแน่

วรรณคดีไทย ชอบทำ�กิจกรรมประกวดแต่งกลอน แต่งเรียงความ
จนตัดสินใจเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
“ตั้งแต่เด็กผมไม่รู้ด้วยซ้ำ�ว่าสิ่งที่เรียน จบมาแล้วจะเป็นอะไร
รู้แค่ว่านี่คือสิ่งที่เราชอบแค่นั้นเอง ผมอยากบอกว่าเด็กที่ ไม่รู้ว่า
ตัวเองถนัดอะไร เพราะเขายังไม่เคยได้ลองลงมือทำ� เลยอาจไม่รู้
ว่าจริงๆ แล้วเราชอบจริงหรือไม่ เช่น ถ้าน้องคิดว่าตัวเองสนใจ
กฎหมาย อยากเรียนนิติศาสตร์ ก็ลองไปแข่งตอบปัญหากฎหมายดู
หรือไปเข้าค่ายอบรมทีจ่ ดั โดยรุน่ พีค่ ณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
คือถ้าเราหาโอกาสให้ตัวเองแบบนี้ เราก็จะได้รู้จักและเห็นแง่มุม
ของคณะนั้นๆ และสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นอาจ
หันมาลองสิ่งที่เรา ‘ไม่คิด’ ว่าจะชอบหรือถนัดด้วยก็ ได้ เพราะ
เราอาจจะมี ทั ก ษะบางอย่ า งที่ เ ราไม่ เ คยรู้ ตั ว มาก่ อ นก็ ไ ด้ เช่ น
บางคนเอาแต่เรียนหนังสืออย่างเดียว ไม่รู้เลยว่าตัวเองมีพรสวรรค์
ด้านการร้องเพลง

ก้อง ทรงกลด จบจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และสอบเทียบเข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ มีผลการเรียน
ดีมาตลอด แต่เมื่อมองย้อนกลับไป เขาเชื่อว่าหลักสูตรการศึกษา
ตั้งแต่เขายังเด็กจนถึงทุกวันนี้ ไม่สามารถทำ�ให้เด็กไทยเดินสู่ความ
สำ�เร็จได้ หากไม่เสริมทักษะ ‘ความอยากรู้’
“ผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนเพื่อทำ�ข้อสอบ อยู่กับการกวดวิชา
เรียนด้วยความคุ้นชิน เหมือนเป็นบทบังคับ ไม่ได้มีความฝันอะไร
ผมเชื่อว่าเด็กจำ�นวนไม่น้อยไม่รู้ด้วยซ้ำ�ว่า เขาอยากได้อะไรจาก
การเลือกเรียนสาขาวิชานี้ รู้แค่ว่าเรียนเพื่อให้จบ แล้วก็ไปทำ�งาน
การเรียนก็เลยเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ มีหน้าที่เรียนและฟังอาจารย์ถาม
ตอนท้ายชั่วโมง แล้วก็ไม่มีใครยกมือ นั่นเพราะอาจารย์ไม่สามารถ
ทำ�ให้เด็กอยากรู้ ดังนั้นลองกลับมาตั้งคำ�ถามว่า เราอยากได้อะไร
จากการเรียนมหาวิทยาลัย ต้องสร้างความอยากรู้ และพยายามหา
คำ�ตอบให้รู้ให้ได้ เพื่อไม่ ให้เป็นแค่นักทำ�ข้อสอบ ผมว่านั่น คือ
สิ่งสำ�คัญที่สุดของการเรียน”
สำ�หรับ ครูทอม กลับตรงข้าม เขาเป็น ‘นักลอง’ และรู้จัก
ตัวเองตัง้ แต่เด็กว่าชอบภาษาไทย จากการทีส่ งั เกตตัวเองว่าชอบอ่าน
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ไม่ใช่แค่ทำ�ให้ ‘รู้’ แต่ต้อง ‘รู้สึก’
นักสอนเรื่องความสุข ปลุกปั้นนักฝัน
อย่าง ก้อง ทรงกลด ค้นพบตัวเองจากการอ่าน
เพราะสิ่งนั้นทำ�ให้เขาเกิดความอยากรู้ เขา
สนุกเมือ่ ได้อา่ นสิง่ ทีต่ วั เองอยากรูเ้ อง โดยไม่
จำ � เป็ น ต้ อ งอ่ า นจากตำ � ราที่ อ าจารย์ ส อน
อย่างเดียว จนพบว่าการรู้เรื่องรอบๆ ตัว
เป็นเรือ่ งทีด่ ี พร้อมกับตัง้ คำ�ถามกับตัวเองว่า
ทำ�ไมโลกเราต้องจำ�กัดว่า คนเรียนหมอ
ต้องอ่านแต่เรือ่ งชีวะ หรือเป็นคนรูก้ ฎหมาย
ต้องเรียนแต่นิติศาสตร์ ซึ่งเขาเชื่อว่าการ
พยายามไขความรู้ของตัวเองได้ หรือเมื่อได้
เจอสิ่งที่ทำ�ให้ตัวเองเกิดความรู้สึกสนุกใน
การทำ�สิ่งนั้นๆ จะทำ�ให้เรามีความสุข
และเมือ่ พูดถึงการตามหาความรู้ (สึก)
มีความสุขกับสิ่งที่ทำ� แน่นอนก็ย่อมมีคน
ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเช่นกัน ซึ่งครูทอม
แนะนำ�ว่า คนทีย่ งั ไม่รจู้ กั ตัวเอง ก็ตอ้ งทำ�ให้รู้
ซึ่งอาจได้รู้จักตัวเองจากวิชาที่ทำ�คะแนน
ได้ดี หรือกิจกรรมนอกห้องเรียน เพราะเมือ่
เราค้นหาตัวเองเจอ ก็จะพบความสุขในการ
เรียนไม่ยาก
“พิจารณาดูวา่ วิชาไหนเรียนแล้วมีความสุข
เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ก็เรียน
สายวิทย์ ถ้าชอบวิชาภาษาไทย อังกฤษ สังคม
ก็เลือกสายศิลป์ เพราะอย่างน้อยความรูส้ กึ
‘ชอบ-ไม่ชอบ’ ในตอนนีก้ พ็ อจะบอกได้แล้วว่า
เราจะมีความสุขกับวิทย์หรือศิลป์ แล้วมีเหตุผล
อะไรทีเ่ ราจะต้องไปเลือกเรียนสิง่ ทีท่ �ำ ให้เรา
ไม่มีความสุข หรือมีความสุขน้อยกว่า”

รูปแบบการทำ�ข้อสอบที่ไม่ใช่หลักสูตรบังคับ
ในห้องเรียน บางโรงเรียนก็ไม่มสี อน นักเรียน
ก็ต้องขวนขวายไปหาจากที่อื่น ฉะนั้นจะ
บอกว่าการกวดวิชาไม่จำ�เป็นก็ไม่ใช่ เพราะ
ตราบใดทีข่ อ้ สอบยังใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย
นักเรียนก็จำ�เป็นจะต้องเข้าใจและสามารถ
ทำ�ข้อสอบให้ได้ แต่ถ้าต้องเลือกระหว่าง
เอาเวลาไปกวดวิชา กับเอาเวลาไปหาตัวเอง
ครูทอมแนะนำ�ว่า ควรหาตัวเองให้ได้ก่อน
เพราะการมีจุดหมายที่แน่วแน่ จะพาให้ก้าว
เดินไปสู่เส้นทางที่เราต้องการ
ส่วน ก้อง ทรงกลด เสริมประเด็นนี้ไว้
อย่างน่าสนใจว่า ‘อย่ารอแต่สิ่งที่คนอื่นป้อน
ต้องออกไปหาเอง’ เช่น ถ้าสงสัยในสาขา
อะไร ก็ตอ้ งลองหาข้อมูล ปฏิบตั จิ ริง ซึง่ การ
ทำ�แบบนี้จะช่วยให้โลกเรากว้างขึ้น โดยเล่า
ว่าสมัยที่ตัวเองเรียนเศรษฐศาสตร์ เพื่อนๆ
เลือกฝึกงานไฟแนนซ์ แต่เขาดันทะลึ่งเลือก
ฝึกทีโ่ รงงานรองเท้า แต่นนั่ กลับทำ�ให้เขาได้
เรียนรูว้ ธิ เี ย็บรองเท้า การใช้เครือ่ งจักร กินอยู่
แบบวิถีคนโรงงาน สอนให้เขาได้เห็นชีวิต
จนสุดท้ายบทเรียนครั้งนั้น ทำ�ให้เขาเชื่อว่า
เราทุกคนมีทางของตัวเอง เช่น ถ้าเกิดเรา
เป็นเด็กกิจกรรม สนใจโลกอยู่แล้ว ก็ควร
ตัง้ ใจเรียนหนังสือ แต่คนทีต่ งั้ ใจเรียนอยูแ่ ล้ว
ก็ควรออกไปใช้ชีวิตบ้าง คืออยู่ที่ว่าตัวเรา
ขาดอะไร ก็เติมสิ่งนั้นเข้าไป

ทุกคนมีสิทธิ์เลือกตั้งคำ�ถามได้
พอถึงวัยหนึง่ ก้อง ทรงกลด มองว่าการ
เรียนเก่งไม่ได้ตอบปัญหาในชีวิต นอกจาก
แค่สอนว่าเราสอบเก่ง แต่ส�ำ หรับคนทีต่ งั้ เป้า
จะกวดวิชาหรือหาตัวเอง
ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการกวดวิชาหรือ หมายว่าอยากมีชีวิตที่ดีประสบความสำ�เร็จ
การค้นหาตัวตน มีทง้ั ส่วนสำ�คัญและไม่ส�ำ คัญ ก็ควรต้องเป็นนัก (อยาก) รู้ และเลือกสิ่งที่
โดยครูทอม ยกตัวอย่างข้อสอบ GAT ที่เป็น ตัวเองอยากรู้ได้
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ครูทอม คำ�ไทย
แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่

อย่างเวลามีคนยกมือถามหรือตอบใน
เรียน เพื่อนก็จะมองล่ะ ยิ่งตอบไม่คม
หรือตอบอะไรแปลกๆ บรรยากาศ
ในห้องเรียนก็จะยิ่งไปกันใหญ่ เพราะ
ฉะนั้นบรรยากาศและครูก็เป็นปัจจัย
สำ�คัญ
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‘การเรียนรู้’
					

เป็นเรื่องกว้างที่ไม่ได้อยู่แค่ในตำ�ราหรือนอกห้องเรียน
บางครั้งอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิต
และเมื่อรู้แล้วทำ�ให้ชีวิตดีขึ้น สิ่งนี้สำ�คัญ ...
การเรียนรู้ไม่ควรหยุดอยู่กับที่ เพราะการที่เรารู้เรื่องรอบตัวเยอะๆ
สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ได้” นั่นเป็นสิ่งที่ครูทอมเชื่อว่าทุกอย่าง
สามารถประยุกต์ใช้ในการดำ�รงชีวิตได้หมด
ส่วน ก้อง ทรงกลด ชวนตัง้ คำ�ถามกับสิง่ ทีเ่ ราเฝ้ากังวลว่าไม่ชอบ
ว่าจริงๆ แล้วเราถึงขั้นเกลียดหรือเปล่า เพราะถ้าเกลียด ก็ควรเลิก
ทันทีที่รู้ เพราะไม่มีตัวชี้วัดอะไรที่จะบอกได้ว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก
สิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่ง แล้วเราจะชอบทั้งหมด
“ต้องรู้ตัวเองให้ได้ว่าเราแค่ไม่ชอบหรือเปล่า อาจจะเป็นแค่
บางเรื่อง บางวิชา เพราะถ้าเราเปลี่ยนแล้วเราไม่ชอบอีก แล้วจะ
อย่างไรต่อ คือทุกอย่างมันมีขวากหนามอยู่แล้ว ทีน้ีถามตัวเองว่า
อยากเป็นคืออะไร เช่น อยากเป็นหมอ ต้องเรียนหมอนะถึงเป็นได้
เพราะฉะนั้นตอบตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่เราอยากเป็นต้องใช้การเรียน
แบบมาตรฐานหรือเปล่า ถ้าต้องใช้แล้วพบว่าสิ่งที่เรียนอยู่ เรา
เกลียดมากก็ย้ายสายไปเถอะ แต่ถ้าแค่ไม่ชอบ และสิ่งที่เราสนใจ
เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ แนะนำ�ว่าให้เรียนต่อไป อย่างน้อยที่สุด จะ
ทำ�ให้เรามี 2 พืน้ ฐาน เช่น อยากเป็นนักเขียน แต่เรียนเศรษฐศาสตร์
น้องก็จะได้เปรียบที่ตัวเองรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงิน ซึ่งมันจะมี
มิติมากกว่านั้น”
“การเรียนรู้เป็นเรื่องกว้างที่ ไ ม่ได้อยู่แค่ ในตำ�ราหรือนอก
ห้องเรียน บางครั้งอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิต และเมื่อรู้แล้วทำ�ให้
ชีวิตดีขึ้น สิ่งนี้สำ�คัญ”

“ผมเชื่อว่าทุกคนมีดีของตัวเองอยู่แล้ว การตั้งคำ�ถามในสิ่งที่
เราอยากรู้ไม่ใช่เรื่องผิด สิ่งที่เด็กไทยกลัว คือกลัวเด่น อย่างเวลา
มีคนยกมือถามหรือตอบในเรียน เพื่อนก็จะมองล่ะ ยิ่งตอบไม่คม
หรือตอบอะไรแปลกๆ บรรยากาศในห้องเรียนก็จะยิ่งไปกันใหญ่
เพราะฉะนั้น บรรยากาศและครูก็เป็น ปัจจัยสำ�คัญ ต้องกล้าโยน
คำ�ถามและกล้ารับฟัง”
นอกจากความกล้าในห้องเรียนที่นักเรียนต้องเผชิญกับครู
ก็ยังมีด่านของผู้ปกครองด้วย แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไม่ได้ สำ�หรับ
ครูทอม เพราะเมื่อเราตอบคำ�ถามตัวเองได้ว่า อยากเรียนอะไร
เพราะอะไร และหาเหตุผลอธิบายกับพ่อแม่ได้วา่ สิง่ ทีเ่ ราเลือกเรียน
สามารถประกอบอาชีพเลีย้ งตัวเองได้ เพราะปฏิเสธไม่ได้วา่ อนาคต
ของเราเป็นสิ่งที่พ่อแม่คำ�นึงอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันคุณพ่อ
คุณแม่ก็ควรเปิดใจกับสิ่งที่ลูกเลือกด้วย
พลาดแล้วไม่เห็นเป็นอะไร
ปัจจุบนั มีหลายคนเรียนมาไม่ตรงสายกับสิง่ ทีช่ อบ บางคนไม่ได้
ทำ�งานในสิ่งที่รัก ซึ่งปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก้อง ทรงกลด และ
ครูทอม เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ทุกเส้น ทางไม่ได้สวยงาม
ตลอดทาง ชีวิตจริงล้วนเต็มไปด้วยขวากหนาม
“ถ้าชีวิตเราต้องดำ�เนินด้วยเส้นทางที่คนอื่นขีดไว้อย่างหลีก
ไม่ได้ เราก็ควรประยุกต์สิ่งที่ทำ�ให้เรามีความสุขมาใช้ในการเรียน
และการงาน ที่สำ�คัญอย่ามีอคติ หรือคิดลบกับสิ่งที่เรียนมา เพราะ
ถึงแม้สุดท้ายเราไม่ได้ทำ�งานที่เราชอบ แต่สิ่งที่ชอบนั้นสามารถ
ทำ�เป็นงานอดิเรกได้ เช่น อยากเป็นไกด์แต่เรียนกฎหมายมา เราก็
สามารถเป็นไกด์ทรี่ เู้ รือ่ งกฎหมายด้วย นอกจากนัน้ ผมอยากจะบอกว่า
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อาเซี
ย
น
กับวิชาชีพเเห่งอนาคต
ไม่รู้ว่าเข้าใกล้วันเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการหรือเปล่า ดูเหมือนคนใกล้ๆ ตัวเรา
เริ่มกังวลกับคำ�นี้ขึ้นเรื่อยๆ เรื่องที่กังวลหนึ่งคือ ‘ภาษาอังกฤษ’ ที่หลายชาติในอาเซียน ก็ดูพูดกัน
ปร๋อมากกว่าเรา และสองคือ ‘อาชีพ’ ที่เปิดก้าวให้เข้าไปทำ�งานที่ไหนก็ ได้
ทำ�ให้ผู้อื่น มีความสุข ส่วนของสิงคโปร์ มีครูเป็น หนึ่งในดวงใจ
รองลงมาเป็น เเพทย์ นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เเละ
ศิลปิน ของมาเลเซีย คือ เเพทย์ นักบิน ตำ�รวจ ทนายความ เเละครู
สุดท้ายของเวียดนาม คือ เเพทย์ ครู นักธุรกิจ ศิลปิน เเละ
นักวิทยาศาสตร์
เก๋ดีเหมือนกัน ที่เด็กๆ จาก 4 ประเทศ ล้วนมีความฝัน
อยากเป็น ‘เเพทย์’ เพราะฉะนั้นเมื่อเปิดอาเซียน ไทยจะก้าวไปไกล
ขนาดไหนกันนะ ซึ่งเมื่อวัดระดับตอนนี้ ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
ติดอันดับต้นๆ ของเอเชีย ในเเต่ละปี มีผู้ป่วยชาวต่างชาติเข้ามา
รักษาในไทยไม่ต่�ำ กว่า 1 ล้านคน เเต่ไทยเองก็ขาดเเคลนเเพทย์เเละ
พยาบาลในภาพรวม ดังนั้นการเปิดอาเซียนเลยต้องระวัง!
ฟาก ศ.คลินิก นพ.อำ�นาจ กุสลานันท์ อุปนายกเเพทยสภา
ก็บอกให้สบายใจว่า เเพทย์จากต่างประเทศ ถ้าจะเข้ามาทำ�งานในไทย
จะต้องพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เหมือนเเพทย์คนไทย เพื่อไม่ให้
เป็นปัญหาทางภาษา เช่น ถ้าเราไปหาหมอ (เวียดนาม) หมอพูด
ภาษาไทยไม่ชัด เราในฐานะคนป่วย อาจฟังสับสน พลอยเข้าใจผิด
ซักประวัตกิ นั ไม่ถกู โรคทีค่ วรจะหายก็ไม่หาย เพราะฟังกันไม่เข้าใจ
เกิดการฟ้องร้องทางกฎหมายขึน้ อีก ดังนัน้ หมอต่างชาติทจี่ ะมาไทย
ยังไงก็ต้องเก่งภาษาไทยไปด้วย
ส่วนคนไทยเอง ถ้าจะไปเป็นเเพทย์ทตี่ า่ งประเทศ เพราะรายได้
ดีกว่า ก็ยังเชื่อมั่นว่า จะมีจำ�นวนไม่มากนัก เพราะนอกจากจะต้อง
พูดภาษาท้องถิ่นของที่นั่นได้เเล้ว ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่เชื่อว่า
‘ไม่มีที่ไหนดีเหมือนบ้านเรา’ ซึ่งเห็นได้จากเเพทย์หลายคนที่เคยไป
ทำ�งานต่างประเทศ ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งกลับไทยเพราะทนคิดถึงบ้านไม่ไหว
ดังนัน้ หากมีใครสนใจอยากเป็นเเพทย์ทตี่ า่ งประเทศ อย่าลืมว่า
เราต้องมีภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน ภาษามาเล ภาษามลายู ภาษา
เวียดนาม ภาษาลาว หรือภาษาเมียนมาร์
ฝันของอาเซียน
เอ้า!…เริ่มเรียนกันตั้งเเต่ตอนนี้ เพื่อเเพทย์ที่ดีในอาเซียน
เราเห็นผลสำ�รวจของบริษัท อเด็คโก้ (Adecco) บริษัทจัดหา
งานชือ่ ดัง ทีล่ งมือสำ�รวจอาชีพในฝันของเด็กไทย ก็มผี ลที่ไม่ตา่ งจาก
5 ปีที่เเล้ว เพราะ ‘เเพทย์’ ยังครองอันดับ 1 รองลงมาเป็น ทหาร
ตำ�รวจ ครู เเละวิศวกร ด้วยเหตุผลว่า อยากช่วยเหลือผู้อื่น หรือ

มองดูเผินๆ เหมือนเข้ามาเเย่งงานกัน
เเต่ถ้ามองเเบบฉันท์มิตร เราเป็นเหมือนเพื่อน คนละเชื้อชาติ
คนละภาษา คนละวัฒนธรรม ที่เข้ามาเเลกเปลี่ยนซึ่งกันเเละกัน
มากกว่า น่ารักดี
เพื่อนคนหนึ่งทำ�งานเป็นวิศวกร เล่าให้ฟังว่า ในอนาคตตลาด
วิศวกรจะมีการเเข่งขันกันสูงขึ้น โดยมีสิงคโปร์ มาเลเซีย เเละ
ฟิลปิ ปินส์ เตรียมส่งวิศวกรบุกไทยอย่างเป็นระบบ ส่วนเมียนมาร์ เเละ
เวียดนาม ก็จะเข้ามาเป็นคู่เเข่งที่สำ�คัญของคนไทย เพราะภาษา
อังกฤษ ที่ใช้สื่อสารในระดับสากลมีประสิทธิภาพมากกว่า
เราจะปรับตัวกันอย่างไรดี…
พื้นที่ตรงกลางจึงสำ�คัญ ลองนึกภาพตาม
ประเทศไทยเป็นวงกลมวงหนึ่ง
เเล้วให้ 9 ประเทศในอาเซียน เป็นวงกลมอีกวง
วันหนึง่ ทัง้ 10 ประเทศตกลงร่วมใจสร้าง ‘ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน’ ก็เลยมีการตกลงเเลกเปลี่ยนฝีมือเเรงงานกันขึ้น
ดังนั้น พื้น ที่ตรงกลางของวงกลมสองวง ที่ซ้อนทับกันจึง
กลายเป็นพืน้ ทีส่ ดุ พิเศษ ทีเ่ ราขอเรียกว่า ‘ฉันอยากได้ เธอก็อยากได้’
ตรงจุดนี้ มีอาชีพเข้าชิงชัยอยู่ 8 อาชีพ คือ เเพทย์ พยาบาล
ทันตเเพทย์ วิศวกร สถาปนิก บัญชี นักสำ�รวจ เเละการท่องเที่ยว
เเต่ ใช่ว่าใครอยากทำ�งานที่สิงคโปร์ก็บินข้ามประเทศไปทำ�ได้เลย
หรือคนสิงคโปร์อยากทำ�งานที่ไทยก็บินมาสมัคร ยังมีจุดที่เรียกว่า
คุณสมบัติตามวิชาชีพ เเละข้อตกลงการยอมรับระหว่างประเทศ
เป็นตัวกลางด้วย ซึง่ ถ้าเรามองตัวเอง เเล้วคิดว่ามีทกั ษะการทำ�งาน
เเละภาษามากพอ ดีใจด้วย คุณมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ไปเปิดประสบการณ์ที่ต่างประเทศได้
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หนทางให้เลือกเดิน
อ่านมาถึงบรรทัดนี้ คนที่ยังกุมขมับกับหนทางเดินของตัวเอง
อยากรู้ว่าอาชีพอื่นที่อาเซียนต้องการมีอีกไหม ไม่ต้องน้อยใจไป
นั่นเพราะอาเซียนมีหนทางให้เราเลือกเดินเสมอ
เราขอเริ่มต้นด้วยคนที่รักการขีดๆ เขียนๆ งานวรรณกรรม
เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะเมื่อเกิดการรวมตัว สิ่งหนึ่งที่ควรรู้กันไว้
มากที่สุด คือประวัติศาสตร์ของดินเเดน ดังนั้น ‘นักเขียน’ เเละ
‘นักเเปล’ จะก้าวเข้ามาช่วยเเปลสภาพจากเพือ่ นห่างๆ ให้กลายเป็น
เพื่อนสนิทกันมากขึ้น ซึ่งทุกวันนี้งานวรรณกรรมไทยเผยเเพร่ ใน
ต่างประเทศน้อยมาก เมือ่ เทียบกับ มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ หรือ อินโดนีเซีย
ที่มักเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเเปลเป็นภาษาอังกฤษบ่อยครั้ง
‘กราฟิกดีไซน์’ นักสร้างสรรค์ ที่มีงานหลากหลายทั้งโฆษณา
ภาพประกอบ นิทรรศการ เว็บฯ เเอนิเมเตอร์ เเละในส่วนของ
ภาพยนตร์ที่เติบโตในด้าน Visual Effects (VFX) อย่างในสิงคโปร์ก็
มีบริษัท Industrial Light & Magic (ILM) บริษัทลูกของ Lucas Film
ทีร่ บั เฉพาะคนทำ�งานด้าน VFX ซึง่ คนไทยทีท่ �ำ งานบริษัทนี้ มีสว่ นร่วม
ในหนังดังอย่าง Pacific Rim Transformers เเละ The Avengers
‘ดีไซเนอร์’ นักออกเเบบเสือ้ ผ้า เเละเครือ่ งประดับ ทีพ่ าหญิงสาว
ให้เคลื่อนไหวไปตามเทรนด์โลก เเละสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวจาก
เสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่ เป็นอีกอาชีพทีค่ นไทยสามารถตีตลาดสากลได้ส�ำ เร็จ
ล่าสุด! เครื่องเเต่งกายในพิธีเปิดปิดกีฬาซีเกมส์ที่สิงคโปร์ ก็เป็น
ผลงานของดีไซเนอร์ชาวไทย
‘เฟรนไชส์’ เปิดธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเอง จากเฟรนไชส์
ของประเทศในอาเซียน เช่น 320 Below เเบรนด์ไอศกรีม เชอร์เบต
และโยเกิร์ต ที่ทำ�ความเย็นด้วยไนโตรเจนเหลว เป็นต้น ซึ่งเรา
สามารถหาร้านที่สนใจได้ในงาน Smart SME Expo หรือการ
เดินทางไปเที่ยวในอาเซียน
เราไม่รหู้ รอกว่า อนาคตข้างหน้าเราจะทำ�งานอะไร เราจึงต้อง
ค้นหาความชอบ ความสามารถ เเละจุดเด่นของเรา เริม่ ต้นจากการ
คิดว่า ‘ฉันชอบอะไรที่สุด’ ‘ฉันทำ�อะไรได้ดีที่สุด’ เเล้วมองว่าอาชีพ
ของเราเข้ากับตลาดอาเซียนได้ไหม
เพราะการเปิดประตูของอาเซียน…เป็นหนทางก้าวเดินก้าวใหญ่
ที่พาไทยก้าวเท้าไกลยิ่งกว่าเดิม

เรียนไหนดี อาเซียนต้องการ
จุดตรงกลางของอาเซียน ที่เราเรียกว่า ‘ฉันอยากได้ เธอก็
อยากได้’ กับอาชีพ 8 อาชีพ คือ เเพทย์ พยาบาล ทันตเเพทย์
วิศวกร สถาปนิก บัญชี นักสำ�รวจ เเละการท่องเที่ยว
ดูเหมือนว่า 6 อาชีพเเรก จะเป็นอาชีพทีค่ นุ้ เคยเเละดูเข้าใจง่ายกว่า
ทำ�ให้น้องๆ มัธยมที่รู้ตัวว่า ‘ฉันทำ�ได้’ ‘ฉันจะมุ่งไปทางนี้’ สามารถ
สร้างถนนให้ไปถึงเส้นชัย ได้ไม่ยากนัก เเต่คนทีย่ งั งงๆ สับสนไม่ชอบ
6 อาชีพเเรก เเต่สนใจอีก 2 อาชีพ ทีต่ ลาดอาเซียนต้องการ คงอยาก
รู้บ้างว่า อาชีพนักสำ�รวจ เเละการท่องเที่ยว มีเส้นทางเเบบไหน
เเล้วเรียนที่ไหนดี
อาชีพเเรก…นักสำ�รวจ - เป็นอาชีพที่มีเครือข่ายกว้างไกล
พบกับการทำ�งานเป็นทีม ร่วมสำ�รวจ ทดลอง ค้นพบสิ่งใหม่ๆ เพื่อ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ใครสนใจด้านนีม้ สี อนที่ ภาควิชาธรณีวทิ ยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เเละภาควิชาธรณีวทิ ยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดังนั้นสำ�หรับคนที่สนใจเรื่องสิ่งเเวดล้อม เเละเเหล่งพลังงาน
ในประเทศไทย เช่น ถ่านหิน รับรองได้สนุกกับการสำ�รวจ วิเคราะห์
ประเมินศักยภาพของเมืองถ่านหิน เเละผลกระทบทางสิ่งเเวดล้อม
หลังจากเอาทรัพยากรมาใช้เเน่นอน
อีกอาชีพคือ การท่องเที่ยว - เป็นอาชีพที่ขยายตัวรองรับ
บริ ก ารการท่ อ งเที่ ย ว ใครสนใจงานด้ า นนี้ จะต้ อ งรอบรู้ ทั้ ง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตผู้คน อาหารการกิน เเละได้
ภาษาใหม่ๆ ของเพื่อนบ้านในอาเซียน มีเปิดสอนที่ ‘โรงเรียนการ
โรงเเรมเเละการท่องเทีย่ ว รีเจ้นท์ ชะอำ�’ ทีเ่ น้นการสอนงานบริการ
ทางโรงเเรมเเละการท่องเทีย่ ว ทัง้ ทฤษฎี เเละการลงมือปฎิบตั อิ ย่าง
เข้มข้น โดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
ถ้าอาชีพข้างต้น ตรงกับความสนใจของใครอยู่ เรายืนยันว่า
อย่ารีรอ! อาเซียนเปิดโอกาสให้เเล้วนะ
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Article

‘ออนไลน์
’
ห้องเรียนใหม่ไร้กำ�แพง
ต่างๆ ที่สนใจ อาทิ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ การจัดการ เศรษฐศาสตร์
กฎหมาย สั ง คมศาสตร์ คอมพิ ว เตอร์ ตลอดจนสาขาวิ ช าที่
น่าสนใจอื่นๆ อีกกว่า 1,000 คอร์ส จากสถาบันการศึกษาภาคี
กว่า 121 แห่งทั่วโลก
ระยะเวลาในการเรียนแต่ละคอร์สก็ ไ ม่ได้นานเกินไป คือ
ราว 1 - 3 เดือน โดยหลังจากที่ดูคลิปการเรียนการสอนแล้ว
ก็จะมีการทำ�แบบทดสอบ หรือบางครั้งอาจมีการบ้านให้ทำ�มาส่ง
ซึ่งในช่วงแรกๆ หากเรายังฟังภาษาไม่คล่องเว็บฯ ก็มีซับไตเติล
เป็นภาษาต่างๆ ให้เลือก ทำ�ให้การเรียนผ่าน Coursera ไม่ได้ยาก
ไปกว่าการเรียนแบบทั่วไป
ความเจ๋งอีกประการหนึ่งของเว็บฯ นี้ คือนอกจากเราจะ
สามารถเรี ย นกั บ อาจารย์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งจากมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นำ �
ของโลกผ่ า นทางออนไลน์ ไ ด้ แ ล้ ว หลั ง จบคอร์ ส เรายั ง จะได้
ประกาศนียบัตรจากทางเว็บฯ หรือมหาวิทยาลัยอีกด้วย ซึ่งการ
เรียนผ่านเว็บฯ นี้ มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 แบบ คือ แบบทีล่ งทะเบียนเรียนฟรี
และแบบที่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย โดยทั้ ง สองแบบจะมี ร ายละเอี ย ด
ที่ แ ตกต่ า งกั น คื อ รู ป แบบของใบประกาศนี ย บั ต รที่ จ ะได้ รั บ
ปัจจุบันนี้เว็บไซต์ Coursera มีนักเรียนอยู่ราว 14 ล้านคน โดย
คนไทยเองก็เริ่มหันมาสนใจการเรียนในรูปแบบนี้กันมากขึ้น
(รู้หรือไม่ – ยังมีอีกหลายเว็บไซต์ที่เปิดห้องเรียนออนไลน์
จากมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นำ � ทั่ ว โลกให้ เ ราเข้ า เรี ย นได้ ฟ รี อาทิ
http://www.ocw.mit.edu ของมหาวิทยาลัย MIT, www.edx.org
ของมหาวิทยาลัย MIT และ Harvard เป็นต้น)

ผู้หญิง – ระยะทาง – เงิน สามสิ่งนี้มีอะไรเหมือนกัน ?
ย้อนกลับไปในยุคหนึง่ ทีเ่ ด็กผูช้ ายไทยได้รบั การศึกษาสอนเรียน
เขียนอ่านในวัด ยุคเดียวกันนัน้ เด็กผูห้ ญิงกลับถูกกีดกันให้มที างเลือก
เรียนรู้แค่เพียงกิจการงานบ้านงานเรือน ทำ�กับข้าว เย็บปักถักร้อย
หรือประกอบสัมมาชีพตามพ่อแม่ เพราะความกลัวประการหนึ่งว่า
เมื่อลูกผู้หญิงรู้หนังสือแล้วเมื่อโตขึ้นไปก็อาจจะเขียนเพลงยาว
(จดหมายรัก) โต้ตอบกับผู้ชายให้เป็นที่เสื่อมเสียได้
เข้าสู่อีกยุคหนึ่งที่สถาบันการศึกษาระดับชั้นต่างๆ เปิดโอกาส
ให้กับคนทุกเพศทุกวัยมากยิ่งขึ้น มีโรงเรียนน้อยใหญ่ผุดขึ้นตาม
หัวเมืองสำ�คัญๆ ทีเ่ จริญแล้วและมีผู้คนกระจุกตัวอยูม่ าก แต่เด็กใน
บางพื้นที่ หุบเขาลึก สันเขาสูง หรือเกาะกลางทะเลห่างไกล ต้อง
เดินเท้าไกลนับสิบกิโล เพื่อโอกาสในการรู้หนังสือ
ในยุคที่วิชาความรู้แตกแขนงออกหลายศาสตร์ มีเรื่องราว
มากมายที่คนอยากเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง แต่บางครั้งราคาของ
มันก็สูงเกินกว่าจะจ่ายได้
ผู้หญิง – ระยะทาง – เงิน ครั้งหนึ่ง 3 สิ่งนี้เคยเป็น ‘กำ�แพง’
ทางการศึกษามาก่อน เป็นกำ�แพงที่ล้อมกรอบไม่ ให้บางคนเดิน
เข้าสู่ห้องเรียนที่ปรารถนาจะเรียนรู้ และเป็นกำ�แพงที่ล้อมกรอบ
ให้บางคนอยู่เพียงภายในห้องเรียนที่ถูกกำ�หนดเอาไว้ จนกระทั่ง
วันหนึ่งที่โลกรู้จักกับอินเตอร์เน็ต วันที่คนสามารถเข้าถึงคอนเทนต์
ต่างๆ ที่ถูกอัพโหลดไว้อย่างไร้ขีดจำ�กัด โลกออนไลน์จึงกลายเป็น
ห้องเรียนห้องใหญ่ที่ไร้ก�ำ แพงมาขวางกัน้ ขยายพืน้ ทีแ่ ห่งการเรียนรู้
ให้กว้างยิ่งกว่าใครจะจินตนาการได้
ลองไปสำ�รวจห้องเรียนห้องใหญ่นกี้ นั ดูดกี ว่าว่ามีอะไรน่าสนใจ
ให้เราได้เรียนรู้กันบ้าง

Speaking Exchange แลกเปลี่ยนเรียนภาษา
การเรียนภาษาที่ดีที่สุดคงหนี ไ ม่พ้นการที่ ได้เรียนภาษานั้น
จากเจ้ า ของภาษาเอง ในปี ที่ ผ่ า นมาได้ มี แ คมเปญโฆษณา
ของโรงเรี ย นสอนภาษาอั ง กฤษแห่ ง หนึ่ ง ในบราซิ ล ชื่ อ ว่ า CNA
ต้ อ งการให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นภาษาจากการคุ ย กั บ เจ้ า ของภาษา
โดยตรง แต่หากจะหาใครที่มีเวลาว่างมากพอก็คงลำ�บาก จึงได้เกิด
ไอเดียทีช่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาได้อย่างน่ารักขึน้ มา นัน่ ก็คอื การจับคูน่ กั เรียน
กับคุณลุงคุณป้าในบ้านพักคนชราประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้
ได้พูดคุยกันผ่าน Video Call Online ในขณะที่คุณลุงคุณป้า
ได้เพื่อนพูดคุยคลายเหงา นักเรียนเองก็ได้เรียนภาษาผ่านเจ้าของ

Coursera เรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยทั่วโลก
เชื่อว่าหลายคนมีความใฝ่ฝัน ที่อยากไปเรียนต่อเมืองนอก
สักครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านภาษาและวิชา
ความรู้แขนงต่างๆ ที่หาไม่ได้ในประเทศไทย หากแต่ปัจจัยต่างๆ
ทั้งเงิน ระยะทาง และระยะเวลากลับไม่เอื้ออำ�นวยให้ทำ�ได้โดยง่าย
เว็บไซต์ Coursera หรือ https://www.coursera.org คือสุดยอด
เว็บฯ ทางการศึกษาที่ทลายทุกข้อจำ�กัดเดิมๆ และเปลี่ยนโฉมหน้า
วงการการศึกษาเสียใหม่ ด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในสาขาวิชา
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ภาษาที่ใจเย็นและยินดีจะพูดคุยด้วย ได้ประโยชน์กันไปทั้ง 2 ฝ่าย
สมัยก่อนเราเคยมี Pen friend ทีเ่ ขียนจดหมายโต้ตอบพูดคุยกัน
ผ่านทางตัวหนังสือ เทคโนโลยี ในปัจจุบันนี้ ได้ช่วยเอื้อประโยชน์
ให้เราใช้พูดคุยกันได้ง่ายมากขึ้น โอกาสที่เราจะได้เรียนภาษากับ
เจ้าของภาษาจึงไม่ใช่เรือ่ งยากอีกต่อไป มีเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน
มากมายที่ ช่ ว ยให้ เ ราแชทผ่ า นตั ว หนั ง สื อ หรื อ สนทนากั น แบบ
เห็ น หน้ า ได้ ง่ า ยเพี ย งปลายนิ้ ว อาทิ www.Interpals.net,
www.Livemocha.com หรือแม้กระทั่ง Line, Facebook, Skype
เป็นต้น
เราอยู่ในยุคทีส่ ามารถเรียนคำ�แสลงผ่านการแชท เรียนสำ�เนียง
การออกเสียงภาษาต่างๆ ผ่านการพูดคุยด้วย Webcam หรือ
Video Call ได้ เพราะเทคโลโนยีออนไลน์ในปัจจุบนั ได้เอือ้ ประโยชน์
ให้เราถึงที่สุดแล้ว

เปิดตำ�ราวิชา แนะให้แนว ปี 2

Online Virtual Classroom เรียนแบบลงมือ
ใครสักคนมักชอบกล่าวไว้ว่า ‘ไม่ลองก็ไม่รู้’ หรือ ‘สิบปากว่า
ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าลองจริง’ แต่ ในบางครั้งโอกาส
ที่จะลองของจริงก็ยากลำ�บากหรือมีความเสี่ยงบางอย่าง หากแต่
โลกออนไลน์ก็ได้แก้ไขปัญหานี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยเว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชันต่างๆ ทีช่ ว่ ยให้เราได้เรียนรูผ้ า่ นการทดลองเสมือนจริง
ในสิ่งที่เราอยากรู้
หากใครที่ เ ริ่ ม เล่ น หุ้ น ใหม่ ๆ ย่ อ มรู้ จั ก หรื อ คุ้ น เคยกั บ ชื่ อ
Click2win เป็นอย่างดี เพราะนีค่ อื ระบบการทดลองเล่นหุน้ ในพอร์ต
จำ�ลองเสมือนจริงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยระบบจะอิงข้อมูล
ของหุ้น ทั้งชื่อ ราคา การแปรผันขึ้นลง แบบเดียวกับหุ้นของจริง
การซื้อขาย ช่วงเวลาในการเล่น ตลอดจนคำ�สั่งต่างๆ ก็เรียกได้ว่า
ไม่แตกต่างจากของจริง สิง่ เดียวทีแ่ ตกต่างออกไปคือเงินที่ใช้เล่นนัน้
คือเงินที่ระบบเซ็ตขึ้นให้ ไม่ใช่เงินของจริง ทำ�ให้บรรดานักลงทุน
มือใหม่กล้าที่จะทดลองเล่น หุ้นก่อนที่จะออกไปเจอกับของจริง
หุ้นจริง เงินจริง
ยังมีการเรียนรู้ผ่านการทดลองเสมือนจริงในอีกหลายรูปแบบ
หลายสาขาวิชาที่ถูกออกแบบให้เราทดลองได้ในโลกออนไลน์ เช่น
การออกแบบตกแต่งห้องด้วยโปรแกรม 3D การเล่น หมากรุก,
การขับรถ การทำ�ข้อสอบ ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่ให้ประโยชน์กับเรา
มหาศาล นอกจากเป็นการวัดผลการเรียนรู้ เป็นสนามทดสอบเบือ้ งต้น
แล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจก่อนที่จะนำ�ความรู้ที่เรามีออกไป
ใช้งานจริงข้างนอก

YouTube Teacher คุณครูยุคยูทูป
ประเทศออสเตรเลียนำ�เทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาโลกแตก
ของแม่บ้านที่นั่น หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับงานมาทั้งวันแล้วการจะ
ต้องมานัง่ คิดว่าวันนีจ้ ะทำ�อะไรเป็นอาหารเย็นดีกเ็ ป็นเรือ่ งทีย่ งิ่ ทำ�ให้
ปวดหัวเข้าไปใหญ่ Stephen Pharr จึงได้ก่อตั้งเว็บไซต์ The Chef
Project ขึ้น โดยทำ�การรวบรวมเชฟชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ
Georges Blanc จากฝรั่งเศส Yoshihiro Narisawa จากญี่ปุ่น มา
สอนทำ�อาหารออนไลน์ โดยเน้นเมนูที่ทำ�ง่ายและดีต่อสุขภาพ
ไม่ต้องออกไปซื้อหาหนังสือสอนทำ�อาหาร ไม่ต้องนั่งงงกับรูปภาพ
และตัวหนังสือ สามารถเปิดดูได้ทุกที่ และอัพเดทตลอดเวลา ทำ�ให้
คุณแม่บ้านสามารถเรียนทำ�อาหารกับเชฟชื่อดังได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหน
ในยุคทีอ่ นิ เตอร์เน็ตยังมาไม่ถงึ การจะได้เรียนอะไรสักอย่างนัน้
ต้องใช้เวลา เงิน และเสาะแสวงหาครูผทู้ สี่ ามารถให้ความรูแ้ ก่เราได้
จนกระทั่งวันที่มี YouTube รูปแบบการเรียนก็เปลี่ยนไป ใครๆ ก็
สามารถเรียนรูก้ ารทำ�อาหาร การร้องเพลง เล่นดนตรี กีฬา เลีย้ งหมา
แต่งหน้า ปลูกต้นไม้ ไปจนถึงเรื่องยากๆ อย่างเล่นรูบิค ประกอบ
ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ หรือทำ�บีทบ็อกซ์เองได้ ในขณะเดียวกัน
ใครๆ ก็สามารถเป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ได้เพียงกดอัดคลิปเท่านั้น
แม้การเรียนผ่านการดูคลิปอาจไม่ได้มอบประกาศนียบัตรการสำ�เร็จ
วิชาใดๆ ให้ แต่อย่างน้อยนี่ก็คือโอกาสในการเรียนรู้ที่ ไ ม่ต้อง
เสาะแสวงหา ไม่ มี ค่ าใช้ จ่ า ยและทำ �ให้ ก ารแบ่ ง ปั น ความรู้ เ ป็ น
เรื่องที่ดีในสังคม

แม้ในปัจจุบันโลกออนไลน์อาจยังไม่สามารถทลายกำ�แพง
ทางการศึกษาลงได้อย่างหมดจด หากแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำ�หรับ
คนที่โอกาสทางการศึกษายังเดิน ทางไปไม่ถึง พ่อแม่ผู้ปกครอง
บางคนอาจกล่าวว่าโลกออนไลน์เป็นต้นเหตุทำ�ให้เด็กเสียการเรียน
และมองแต่ ผ ลในแง่ ล บของมั น แต่ ใ นอี ก แง่ ห นึ่ ง นี่ ต่ า งหากคื อ
ห้ อ งเรี ย นห้ อ งใหญ่ ห้ อ งเรี ย นที่ เ ปิ ด รั บ ทุ ก คน ทุ ก เพศ ทุ ก วั ย
ทุกชนชั้น ห้องเรียนที่มีโอกาสมากมายถูกอัพโหลดขึ้น ทุกวินาที
ขอเพียงมองให้เห็นถึงโอกาสและประโยชน์ของมัน แล้วจะรู้ว่านี่คือ
ห้องเรียนห้องใหญ่ที่ให้อะไรได้มากมายเหลือเกิน
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Article

ทฤษฎี
ม
าร์
ช
เมลโลว์
งานวิจัยที่ยืนยันความจำ�เป็นของคุณลักษณะที่
อยู่นอกเหนือความสามารถทางสติปัญญา

ทฤษฎีมาร์ชเมลโลว์ คือทฤษฎีที่ได้จากการทดสอบมาร์ชเมลโลว์ (Marshmellow
Test) ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ของ วอลเตอร์ มิเชลล์ (Walter Mischel) ที่นำ�เด็ก
แต่ละคนเข้ามานัง่ ในห้องพร้อมกับมาร์ชเมลโลว์หนึง่ ก้อน โดยมีขอ้ ตกลงว่า หลังจากที่
ผู้ทดสอบเดินออกจากห้องไป พวกเขาสามารถกินมาร์ชเมลโลว์ที่อยู่ตรงหน้าในทันที
เลยก็ ได้ แต่หากอดใจรอจนกว่าผูท้ ดสอบเดินกลับเข้ามาในห้อง พวกเขาจะได้มาร์ชเมล
โลว์เพิ่มอีกหนึ่งก้อน
หลังการติดตามผลการทดลองหลาย
สิบปี ผลลัพธ์จากการทดสอบมาร์ชเมลโลว์
ชี้ ให้เห็นว่า เด็กที่อดทนรอ และยึดมั่นกับ
คำ�สัญญาทีผ่ ทู้ ดสอบให้ไว้ มีอตั ราส่วนเรียน
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงกว่าเด็ก
ที่ตัดสินใจกิน มาร์ชเมลโลว์ทัน ที หรือกิน
หลังจากทีผ่ ทู้ ดสอบออกจากห้องไป ทัง้ ๆ ที่
ในหลายกรณี เด็กทีต่ ดั สินใจกินมาร์ชเมลโลว์
ที่อยู่ตรงหน้ามีระดับคะแนนทางสติปัญญา
สูงกว่าเด็กที่อดทนรอมาร์ชเมลโลว์จากผู้
ทดสอบเสียด้วยซ้ำ�
และจากการทดสอบทีเ่ กิดขึน้ หลายครัง้
หากวัดระดับความสำ�เร็จด้ ว ยผลสั ม ฤทธิ์
ทางการศึ ก ษา น่ า ประหลาดใจที่ เ ด็ ก ที่
ประสบความสำ�เร็จสูงสุด คือเด็กที่สามารถ
อดใจรอมาร์ชเมลโลว์ในจินตนาการ โดย
นัง่ มองจานที่ไม่มอี ะไรวางอยูเ่ ลย ตัง้ แต่แรก
หลังจากที่ผู้ทดสอบเดินออกจากห้องไป
งานวิ จั ย อี ก ชิ้ น หนึ่ ง ที่ ยื น ยั น ผลลั พ ธ์
คล้ายคลึงกัน ก็คือการทดสอบความเร็ว
ในการถอดรหัส (Coding-Speed Test)
ของคาร์มติ ซีกลั (Carmit Segal) ในปี 2006
ผู้ ส มั ค รการทดสอบครั้ ง นี้ แ บ่ ง เป็ น

2 กลุ่มคือ กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว น
ผูส้ มัครอีกกลุม่ หนึง่ คือผูท้ สี่ อบเกณฑ์ทหาร
ซึง่ จำ�เป็นต้องทำ�ข้อสอบชุดนี้ เพือ่ รับคัดเลือก
เข้ า กองทั พ สหรั ฐ ซี กั ล ให้ พ วกเขาจั บ คู่
ระหว่างคำ�ศัพท์ และตัวเลข
โดยขั้ น ตอนแรก พวกเขาจะได้ รั บ
กระดาษคำ�ถามที่ประกอบด้วยตัวเลขและ
คำ�ศัพท์ต่างๆ ดังนี้
Game		 2715
Chin		 3231
House		 4232
Hat			4568
Room		 2864
และสิ่งที่พวกเขาต้องทำ�ในกระดาษ
คำ�ตอบ ก็แค่เลือกคำ�ตอบเข้าคู่กันระหว่าง
คำ � ศั พ ท์ และตั ว เลข โดยเที ย บเคี ย ง
จากภาพด้านบน ซึง่ เห็นได้ชดั ว่าการทดสอบ
นี้ ไ ม่ ต้ อ งอาศั ย สติ ปั ญ ญาขั้ น สู ง อะไรเลย
และแน่นอนว่าผู้ที่สอบเกณฑ์ทหารย่อมทำ�
ได้ดีกว่า เพราะพวกเขามีแรงจูงใจมากกว่า
แต่ จ ริ ง ๆ แล้ ว สิ่ ง ที่ ซี กั ล ต้ อ งการ
เปรี ย บเที ย บ และประเมิ น ผลจากการ
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ทดสอบนี้ คื อ เขากำ � ลั ง มองหาความ
อดทนที่จะบังคับตัวเองให้ทำ�งานที่น่าเบื่อ
และใช้ทักษะน้อยที่สุด
การทดสอบนี้ เป็ น การทดสอบที่
แสดงผลระยะยาว เหมื อ นกั บ ทฤษฎี
มาร์ชเมลโลว์ และเมื่อซีกัลกลับไปดูข้อมูล
ของผู้ เ ข้ า สมั ค รที่ เ ป็ น นั ก เรี ย นและ
นักศึกษาในอีก 2 ทศวรรษต่อมา เมือ่ นักศึกษา
เหล่านั้นอายุประมาณ 40 ปี ผลลัพธ์ก็เป็น
เช่นเดียวกับทฤษฎีมาร์ชเมลโลว์ กล่าวคือ
นักเรียนและนักศึกษาที่ ได้คะแนนสูงจาก
การทำ � แบบทดสอบวั ด ความเร็ ว ในการ
ถอดรหั ส มี ร ายได้ สู ง กว่ า คนที่ ทำ � คะแนน
ได้ น้ อ ยหลายพั น เหรี ย ญสหรั ฐ ต่ อ ปี ซึ่ ง
สามารถสรุ ป ได้ ว่ า พฤติ ก รรมและ
คุ ณ ลั ก ษณะบางอย่ า ง ผนวกกั บ ทั ก ษะ
ทางอารมณ์ ข องผู้ ส มั ค รคนที่ ส ามารถ
ควบคุมตนเองได้ มีความจำ�เป็น มากกว่า
สติปัญญาอย่างเห็นได้ชัด
ฉะนั้ น แล้ ว หากต้ อ งการเรี ย น
ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข พร้อมๆ
กั บ ประสบความสำ � เร็ จ ในสาขาอาชี พ
ของตัวเอง นอกจากความชอบของตนเอง

เรื่อง : พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช

ผู้ที่จะประสบความสำ�เร็จทางการศึกษา
คือคนที่มุ่งมั่นที่สุด อดทนได้มากที่สุด
และรู้จักควบคุมตนเอง
เพราะสิ่งสำ�คัญที่สุดหาใช่เรื่องของสติปัญญา
ดั่งที่ผู้คนในบางสังคมพยายามยกยอปอปั้น
ให้เยาวชนเข้าใจ

ที่ มี ต่ อ เนื้ อ หาวิ ช าแต่ ล ะคณะที่ เ ข้ า ไป
ศึ ก ษาแล้ ว อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ต้ อ งไตร่ ต รอง
อย่างถี่ถ้วนไม่แพ้กันคือคุณสมบัติจำ�เป็น
และของแถมที่ ม าพร้ อ มกั บ สาขานั้ น ๆ
มิใช่เพื่อยอมแพ้ แต่เพื่อเรียนรู้และปรับตัว
อี ก ทั้ ง ควรศึ ก ษาหลั ก สู ต รอย่ า ง
ละเอียด เพื่อวางแผนอนาคตระยะยาว อาทิ
หากอยากได้ ป ริ ญ ญา 2 ใบ ต้ อ งศึ ก ษา
ว่าปริญญา 2 ใบ มีกี่รูปแบบ เพราะปัจจุบัน
ในหลายมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น หลั ก สู ต ร
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทั้งหลักสูตร
ที่ เ รี ย นเพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ริ ญ ญาตรี 2 สาขา
และหลั ก สู ต รเรี ย นควบปริ ญ ญาโท โดย
รู ป แบบการเรี ย นควบปริ ญ ญาโท อาจมี
รายละเอียดบางส่วนแตกต่างจากหลักสูตร
เรี ย นปริ ญ ญาตรี ค วบปริญญาโท (ระยะ
เวลาเรียน 5 ปี) ของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นต้น
ดั ง นั้ น ควรศึ ก ษาให้ ดี ก่ อ น ว่ า เรา
จะนำ � วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไปต่ อ ยอดอย่ า งไร
มี ส าขาไหนที่ ใ ช้ ร ะยะเวลาเรี ย นอย่ า ง
คุ้ ม ค่ า ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ห ลั ก สู ต รที่ เ อื้ อ
ต่อการหาประสบการณ์ทำ�งานจริงไปด้วย
ในตั ว เพื่ อ เตรี ย มพร้อมลงสนามแข่ง ขัน
ในโลกการทำ � งาน หากอยากจะศึ ก ษา
ต่ อ ต่ า งประเทศ ควรศึ ก ษ าสถาบั น

ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ย
ต่างๆล่วงหน้า ที่สำ�คัญคือควรศึกษาโดย
เทียบเคียงหลายๆ ประเทศ เพื่อหาสิ่งที่
เหมาะสมสำ�หรับตัวเองมากที่สุด
และนอกจากนี้ หากสามารถเตรียมตัว
ได้ เ ร็ ว ยั ง มี โ อกาสยื่ น คำ � ร้ อ งเพื่ อ ขอทุ น
การศึกษาจากองค์กรต่างๆ สถานทูต หรือ
ขอทุนสนับสนุนนักเรียนต่างชาติจากสถาบัน
ที่ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อได้อีกด้วย
ทั้งนี้ ในการเตรียมตัว และตัดสินใจ
เรือ่ งต่างๆ เกีย่ วกับการศึกษา เราควรยอมรับ
ข้อจำ�กัดของตัวเอง เพื่อแก้ไขจุดด้อย และ
เสริมจุดเด่น ที่มีอยู่ โดยระลึกไว้เสมอว่า
ผู้ ที่ จ ะประสบความสำ � เร็ จ ทางการศึ ก ษา
คื อ คนที่ มุ่ ง มั่ น ที่ สุ ด อดทนได้ ม ากที่ สุ ด
และรู้จักควบคุมตนเอง เพราะสิ่งสำ�คัญ
ที่สุดหาใช่เรื่องของสติปัญญา ดั่งที่ผู้คน
ในบางสังคมพยายามยกยอปอปัน้ ให้เยาวชน
เข้าใจ
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Article

เรียนแบบแนวๆ
ในศตวรรษ 21
นึกย้อนกลับไปวัยเด็กและวัยรุ่นที่มีทั้งพ่อและแม่คอย
เตรียมความพร้อม ตั้งแต่หาสถาบันศึกษา เตรียมเลือกแผน
เรียนต่อมัธยมปลาย จะวิทย์หรือศิลป์ดี ยังไม่นับการเรียนใน
โรงเรียนที่มีเกณฑ์วัดผลทั่วไป ยิ่งกระแสโลกยุคใหม่ต้องการ
บุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการกำ�เนิดของเศรษฐี
อายุนอ้ ยทีก่ �ำ ลังเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ยิง่ สร้างความหวาดวิตก
สู่จิตใจเด็กรุ่นใหม่และผู้เป็นพ่อแม่ จนถึงขั้นสร้างความเชื่อ
ที่ว่า เด็กเรียนเก่งจะประสบความสำ�เร็จในอนาคต สอดคล้อง
กับผลวิจัยการดำ�เนินชีวิตและทัศนคติเด็กไทย โดยมูลนิธิ
เพือ่ คนไทย ทีพ่ บว่า 90% ของเยาวชนประสบภาวะความเครียด
กับเรื่องการเรียนที่ใช้คะแนนการสอบเป็นตัวชี้วัด และให้คำ�
นิยามความสำ�เร็จว่า คือการได้ผลการเรียน หน้าที่การงาน
และเงินเดือนที่ดี

ในขณะเดียวกันหลายประเทศไม่ยอมหยุดนิ่งกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ ยกตัวอย่างประเทศกลุ่มอาเซียนที่เด่นชัด
‘สิงคโปร์’ ก็กำ�ลังก้าวไปอีกขั้นและกลายเป็นกรณีศึกษาให้แก่
โรงเรียนต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์เชื่อว่า การศึกษา
เป็นปัจจัยสำ�คัญในการสร้างชาติ ระบบการศึกษาที่ดีจะช่วยผลิต
ทรัพยากรที่มีคุณภาพมาพัฒนาประเทศสู่ความสำ�เร็จในอนาคตได้
โดยเน้นให้นกั เรียนรูจ้ กั ใช้ขอ้ มูลทีม่ มี ากกว่าการรูแ้ ค่เนือ้ หาวิชาการ
(Less about content knowledge but more about how to
process information) พร้อมมุ่งไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ เน้นการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ทุกเวลา แม้ว่าบริบทจะเปลี่ยนแปลงไป
กลับมาที่หลักสูตรการเรียนการสอนบ้านเรา ก็เกิดคณะแนว
ใหม่จำ�นวนมากเช่นกัน เด็กได้เรียนรู้แบบเชิงลึก เจาะจงมากขึ้น
อาทิ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดหลักสูตรใหม่
ระดับปริญญาตรี สาขาสื่อสารการกีฬา เพื่อการเรียนรู้เชิงลึกด้าน

แต่หากมองดีๆ ผลการเรียนไม่ ใช่ตัวชี้วัดชีวิต อย่างคนที่มี
ลักษณะพิเศษส่วนใหญ่ ล้วนไม่ใช่ผลผลิตของสถาบันศึกษา ไม่ว่า
จะเป็นวาดรูปเก่ง ร้องเพลงดี กีฬาเด่น เล่นดนตรีเจ๋ง หรือแม้แต่
ความสามารถด้านธุรกิจ ก็ถือว่าเป็นทักษะเฉพาะตัว เช่นเดียวกัน
การค้นหาตัวเองและได้ทำ�จนสำ�เร็จไม่ได้เกิดขึ้นง่ายดายกับทุกคน
แต่สำ�หรับการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทาย เต็ม
ไปด้วยข้อมูลที่ไม่ได้อยูแ่ ค่รอบตัวเรา ส่งผลให้เด็กรุน่ ใหม่มที างเลือก
เพิ่มขึ้น เห็นได้จากการเกิดของคณะแนวใหม่ๆ ที่เฉพาะเจาะจงถึง
อาชีพในอนาคตของเด็กมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดี ให้เด็กรุ่นใหม่ค้นหา
ตัวเองเจอได้เร็ว
ปัจจุบัน หลักสูตรการเรียนการสอน เหมือนร้านสะดวกซื้อ
ยุ คใหม่ เต็ ม ไปด้ ว ยข้ า วของเครื่ อ งใช้ ที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจง
แต่สำ�หรับบางคนก็คิดว่าของที่คล้ายๆ แบบนี้ที่บ้านก็มีอยู่แล้ว
ไม่จำ�เป็นต้องซื้อก็ได้ ซึ่งต่างจากคนบางกลุ่มที่เลือกซื้อกลับบ้านไป
เพราะคิดว่าสิ่งนี้จะทำ�ให้บรรลุผลได้ง่ายกว่า
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ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ นักจัดการวัฒนธรรมสารสนเทศ รวมถึงมีโอกาส
เป็นครูชาวไทยภูเขา (ศึกษาต่อ ปริญญาบัณฑิต วิชาชีพครู) เป็นต้น
ซึ่งนับว่าเป็นทางเลือกสำ�หรับบัณฑิตยุคประชากรล้นหลาม เพราะ
นักศึกษาจะได้รู้จักการพัฒนาตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจสังคมอย่าง
แท้จริง
คณะข้างต้นถึงจะเป็นบางส่วนของสาขาวิชาที่เกิดใหม่ แต่ก็
เป็นนิมิตหมายอันดีและตัวช่วยที่นำ�พาเราให้ไปถึงจุดหมายในการ
ค้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้น เหมือนโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยสินค้าใหม่
เหลือแค่กล้าใช้หรือเปล่าเท่านั้นเอง
และคงไม่เป็นการกล่าวเกินเลยไปว่า ทุกวันนี้มีคนจำ�นวนหนึ่ง
เพิ่งค้นพบว่าไม่ได้รักในสิ่งที่ตนกำ�ลังเรียนอยู่ หรือไม่ได้มีความสุข
กับงานที่ทำ�เลย เพราะตอนเลือกเรียนไม่ได้เรียนสิ่งที่ตัวเองชอบ
แต่กลับเลือกเรียนคณะที่คิดว่าหางานง่าย มีบทความหนึ่งที่เราเคย
อ่านเจอ และสะท้อนถึงประเด็นนี้ได้อย่างน่าสนใจ Don’t Regret
Working Too Hard เขียนโดย Peter Bregman ใน Harvard
Business Review Blog ซึ่งเป็นผลสำ�รวจจากการไปถามคนที่
ใกล้ตายว่า เสียใจกับอะไรมากที่สุดในชีวิต โดยคำ�ตอบอันดับหนึ่ง
คื อ อยากมี ค วามกล้ า มากพอที่ จ ะดำ � เนิ น ชี วิ ต อย่ า งซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ
ความรู้สึกของตนเอง ไม่ใช่แบบที่คนอื่นหวังให้เป็น รองลงมาคือ
ฉันไม่ควรต้องทำ�งานหนักขนาดนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้เขียนวิเคราะห์ว่า
คนเราไม่ได้เสียใจกับการทำ�งานหนัก แต่ชีวิตมีความทุกข์เพราะ
เสียใจกับการต้องมาทำ�งานที่ไม่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตนเอง
เพราะท้ายที่สุดแล้วใครๆ ก็ต่างต้องการเป็นตัวของตัวเองให้
เต็มที่ ทั้งชีวิต การงาน เพราะการได้ทำ�สิ่งที่ชอบ จะพาความสุข
เข้ามาในชีวิต แต่ทุกรายละเอียดในชีวิตจะเริ่มต้นขึ้น ก็ต่อเมื่อได้
ตัดสินใจเลือกและลงมือทำ� แม้สุดท้ายอาจพบว่ามันไม่ได้เป็นอย่าง
ที่เราวาดหวังก็ตาม แต่ก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ลงมือทำ�

กีฬา การสื่อสาร ควบคู่กับการบริหารธุรกิจและองค์กรกีฬา ซึ่ง
ตอบโจทย์กับยุคสมัยนี้ที่ประชาชนกำ�ลังให้ความสนใจเรื่องสุขภาพ
และกีฬา จนนำ�ไปถึงการสร้างอาชีพในอนาคตได้อย่าง ผูส้ อื่ ข่าวสาย
กีฬา หรือผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์กีฬาและสโมสรกีฬาต่างๆ จนไป
ถึงนักบริหารการตลาดด้านกีฬา เป็นต้น
อีกสาขาวิชาที่ข้องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ก็มี แพทย์แผนไทย
บัณฑิต ประยุกต์จากการแพทย์แผนไทยโบราณให้มีความเป็น
วิทยาศาสตร์ และมีหลักวิชาการมากขึ้น ผู้เรียนสามารถวินิจฉัย
รักษาโรค จ่ายยาด้วยสมุนไพร จบมาสามารถเป็นแพทย์ ครู หรือ
ผู้ประกอบการศูนย์ความงาม (สปา) โดยปัจจุบันก็มีมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ให้ความสำ�คัญในการผลิตบัณฑิตสาขานี้มากขึ้น อาทิ คณะ
การแพทย์แผนตะวันตก มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย รามคำ � แหง วิ ท ยาลั ย การแพทย์ พื้ น บ้ า นและการ
แพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (หลักสูตรแพทย์
แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย) นอกจากนั้นยังมีวิชา
แพทย์ที่เฉพาะเจาะจงเอาไปอีก คือ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต เวชกิจฉุกเฉิน ไม่ได้สอนให้เป็นหมอ แต่สอน
ให้เป็นบุคคลากรช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMSS) ซึ่งเปิดสอนที่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยพะเยา
แต่หากอยากเรียนผลิตสื่อทางการแพทย์และสาธารณสุข
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก็เพิ่งเปิดหลักสูตร
สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ โดยมุง่ เน้นการผลิต
สื่อทางด้านเสียง กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ส่วนอาชีพที่
รับรองก็คอื นักวิชาการโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ผูผ้ ลิตรายการ
ทีวี ช่างภาพ นักออกแบบสื่อทางการแพทย์ รวมไปถึงนักสร้างหุ่น
จำ�ลองทางการแพทย์ ฯลฯ
ดูเหมือนว่าคณะแนวใหม่ๆ เกิดขึ้นแทบตลอดเวลา และล้วน
เป็นหลักสูตรที่ชัดเจน ทั้งนี้ก็เพื่อผลิตบัณฑิตในสายอาชีพต่างๆ ที่มี
ประสิทธิภาพโดยตรงออกสู่สังคม อย่างบางสาขาเราก็แทบไม่เคย
ได้ยินมาก่อน เช่น สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรีแห่งแรกของประเทศ
ที่เน้นการทำ�วิจัยตามแนวคิดของพ่อหลวง ศึกษาองค์ความรู้ต่างๆ
พร้อมเผยแพร่และปฏิบัติงานจริงเพื่อรับใช้สังคม จนถึงหลักสูตร
ศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการวัฒนธรรม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็เป็นอีกหลักสูตรที่เน้นเรื่องพัฒนา
ท้องถิน่ บ้านเกิด เรียนรูก้ ารพึง่ ตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
ชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนอาชีพรองรับ ได้แก่ นักจัดการ
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Interview : เสียงจากน้องๆ (vox pop)

กั ล ยารั ต น์ เขี ย วผึ้ ง (นั ท )

กนกวรรณ แก่นจันทร์ (ป๊อป)

เรียนวิทย์มา แต่อยากเปลี่ยน
สายไปเรียนศิลป์ เมื่อก่อนคิด
ว่าคงไม่ไหวหรอก แต่พอได้ฟัง
พีๆ่ พูดแล้วก็เปลีย่ นความคิดว่า
เราก็อาจจะเรียนไหว

ไอดอลของเราคือพี่ป๋อมแป๋ม
เพราะเราชอบพูด ชอบแสดงออก
เราดู ร ายการเขา พี่ เ ขาเก่ ง
ทำ � ให้ เ ราอยากเป็ น แบบเขา
และตัง้ ใจว่าโตขึน้ จะเรียนนิเทศ

เบญญา ทิวเสถียร

พิชญา จันทะวงษ์

ร่วมกิจกรรมแนะให้แนวแล้ว
ทำ �ให้ ร้ ูตัว เองมากขึ้น ว่ า อยาก
เรียนอะไร โดยเฉพาะการมี
เวิร์คช็อปของคณะต่างๆ ก็ยิ่ง
ทำ�ให้เราเริม่ รูจ้ กั ตัวเองมากขึน้

สี ใ บตอง วิ ส ารทะ (ใบตอง)

ทำ�ให้รวู้ ่าความเป็นตัวเราจริงๆ
คืออะไร เราชอบอะไร สุดท้าย
อะไรที่เหมาะกับเราจริงๆ และ
สามารถยึดเป็นอาชีพในอนาคต

หนูเรียนศิลป์ภาษา ได้ภาษา
ญี่ ปุ่ น และอั ง กฤษ จุ ด แข็ ง ก็
คือทำ�ให้เราเหนือกว่าด้านการ
ติดต่อสื่อสาร และยิ่งเมื่อเปิด
AEC แล้วเราจะเป็นที่ต้องการ
มากขึน้ สำ�หรับคนทีม่ าลงทุนทำ�
ธุรกิจในไทย

หนู เ รี ย นสายวิ ท ย์ อ ยู่ เ เล้ ว
ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนวิศวะ
หรือหมอ เเต่ฟังพี่สิงห์พูดว่า
ถ้าเราอยากทำ�อะไรให้ทำ�ไป
ก่อน ถ้าไม่ลองทำ� เราจะไม่รู้
ว่าสิง่ ทีเ่ ราชอบคืออะไร หนูกว็ า่
จะทำ�ตามค่ะ ลองทำ�สิง่ ทีอ่ ยาก
ทำ�ก่อน เเล้วเราจะได้รู้ค่ะ

ภัทราพร จิระณโกศลวงศ์

วีรดา พุ่มพวง

อยากเป็นมัณฑนากร ส่วนหนึง่
มาจากครอบครัว คุณพ่อทำ�งาน
เกี่ยวกับสายนี้อยู่แล้ว ก็เริ่มมี
การเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้แล้ว
ค่ะ ฝึกวาดเส้น ฝึกการตัดเส้น
ลงสี และก็ศึกษาว่าสายนี้ต้อง
เรียนและทำ�อย่างไรบ้าง เพื่อ
จะสามารถสอบเข้าไป
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จิมาภรณ์ ปานชนะพงศ์ (เจนนี่)

พ่อแม่เป็นปัจจัยสำ�คัญในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนค่ะ แต่มา
งานนี้ก็ทำ�ให้รู้มากขึ้นว่า เรา
จะมี วิ ธี คุ ย กั บ พ่ อ แม่ อ ย่ า งไร
ประนีประนอมอย่างไร

เปิดตำ�ราวิชา แนะให้แนว ปี 2

ศุภกร ชูนิ่ม (ชิน)

กานศิรี เทียมชาติ (ป่าน)

มาฟั ง เเล้ ว มี ค วามมั่ น ใจมาก
ขึ้ น ครั บ ตอนเเรกผมมองไว้
3 คณะ กลายเป็นว่าตอนนีส้ นใจ
คณะอืน่ ด้วย ซึง่ ตอนเเรกตัง้ เป้า
ว่าจะเรียนนิเทศ ตอนนี้ก็มอง
เศรษฐศาสตร์ ที่ตอนเเรกไม่
ค่อยอยากเรียน เเต่ฟังเเล้วน่า
สนใจ ก็อยากลองดูนะ

เคยคิดอยากทำ�งานให้ตรงกับ
สิ่งที่เรียนมา เพราะเสียดาย
เวลาในการเรี ย น อยากเอา
ความรู้ที่เรียนไปทำ�งาน เเต่มา
ฟังวันนีก้ ร็ สู้ กึ ว่ามันก็มอี กี หลาย
ทางให้หนูทำ�สิ่งที่ชอบด้วย หนู
เลยอยากมองหาประสบการณ์
ทำ�อะไรให้มากกว่าตอนนี้

กรรณิตา โสมภีร์

ศิรีพร ประสบสุขมั่งดี

รู้ สึ ก ว่ า กิ จ กรรมแบบนี้ เ ป็ น
ประโยชน์กบั หนูมาก ได้ขอ้ มูลว่า
จะเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์
ดี เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งในการ
ตัดสินใจที่ดี เพราะปีหน้าหนู
ก็กำ�ลังจะขึ้นมัธยมปลายพอดี

นันทวัฒน์ ประศรีพัฒน์ (ดิว)

ได้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียด
ของงานที่ชอบ เพิ่งรู้ว่าเราควร
แยกความรูส้ กึ ไม่ชอบงาน และ
การไม่ ช อบปั จ จั ย อื่ น ๆ ออก
จากกัน
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จิรายุ ทองสุทธิ์ (คอปเตอร์)

อยากให้ เอ็มม่า วัตสัน มา ร่วม
แชร์ ป ระสบการณ์ ค รั บ เขา
เรี ย นเก่ ง และทำ � งานเพื่ อ
สังคมด้วย

จริงๆ อยากเป็นวิศวะ ผมก็โตมา
อย่างที่พี่สิงห์พูดคือ อยากเป็น
พิธีกรบ้าง อยากเป็นนักเเสดง
บ้าง พอมาฟัง อาจจะสับสน
ไม่รู้จะเรียนอะไรดี เเต่รู้สึกว่า
เรียนอะไรก็ตาม เราก็ทำ�งาน
อีกสายได้ ทำ�สิ่งที่ชอบได้

เสาวลักษณ์ ทึมหลวง

โสภิดา ทิพย์กรแก้ว

พอเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็ ได้
รูข้ อ้ มูลมากขึน้ ว่ามีคณะอะไรที่
เป็นตัวเลือกกับเราบ้าง ตอนนี้
คิ ด ว่ า อยากเข้ า พวกคณะ
อักษรศาสตร์ ไม่กส็ งั คมศาสตร์

โดยส่ ว นตั ว หนู คิ ด ว่ า ได้
แนวทางการตั ด สิ น ใจ ทำ �ให้
เรารู้สึกมั่นคงมากขึ้น

Education
is not the learning of facts,
but the training
of the mind to think.
Albert Einstein

“การศึกษาหาใช่การเรียนรู้
ข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียว
หากยังเป็นฝึกให้รู้จักคิด”
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

ประมวลภาพเปิดตำ�ราวิชา แนะให้แนว ปี 2
ตอน ยุทธจักรสำ�นักฝัน

แนะให้แนว
#NaaeHaiNaew
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