เมื่อความสับสนเข้ามาในชีวิต ถึงเวลา ‘รู้’ เทคนิคค้นหาตัวเอง
และรู้อีกด้านของอาชีพที่คุณไม่เคยรู้
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Workshop
ติวติดพอร์ต Portfolio
แบบไหนถึงถูกใจกรรมการ
Navigator ก�ำหนดทิศ
ให้ชีวิตตัวเอง

TO KNOW WHO
YOU ARE
ค้นหาความฉลาดในตัวเอง
พร้อมเส้นทางสู่คณะและ
อาชีพที่ใช่

JOB Cafe´
จับเข่าคุยเรื่องเรียนกับรุ่นพี่
และเจ้าของอาชีพตัวจริง
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นักจัดการความรูอ้ าวุโส ฝ่ายกิจกรรม
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TO KNOW WHO YOU ARE
ทุกคนฉลาดในแบบฉบับของตัวเอง
อาชีพในฝันไปแอบอยู่ไหน
คณะที่ (คิดว่า) ใช่ และอาชีพที่ (คิดว่า) ชอบ!
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จับเข่าคุยเรื่องเรียนกับรุ่นพี่และเจ้าของอาชีพ
ตัวจริง

ผลิตโดย
ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
สังกัดส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารส�ำนักงาน
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2264 5963-5 โทรสาร : 0 2264 5966
ที่ปรึกษา
ดร. อธิปัตย์ บ�ำรุง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล
ที่ปรึกษาส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
อัศรินทร์ นนทิหทัย
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ TK park
ชวันธร มงคลเลิศลพ
นักจัดการความรู้อาวุโส ฝ่ายกิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ TK park

บรรณาธิการ
ธิดารัตน์ มูลลา
กองบรรณาธิการ
กมลพร สุนทรสีมะ
ศราวุธ ชื่นรส
ศศิประภา ชื่นพยอม
พรปวีณ์ ยุทธสารเสนีย์
ประภาสิริ หาญทอง
บรรณาธิการศิลปกรรม
ธัญญรัตน์ วิรุฬห์ชาตะพันธ์
ช่างภาพ
อดิเดช ชัยวัฒนกุล
พิสูจน์อักษร
กองบรรณาธิการ

ประสานงาน
นวพร มาลาศรี
สุพพตา บัวเอี่ยม
สิริรัตน์ จันทศรี
ชญาภา โตสุทธิศักดิ์

EDITOR’S TALK
Everybody is a genius.
But if you judge a fish
by its ability to climb a tree,
It will live its whole life believing that it is stupid.
_
Albert Einstein
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ บอกเราว่า ‘คนฉลาด’ คือคนที่รู้ว่า ตัวเอง
เป็นใคร? ถนัดอะไร?
เพราะถ้าตัดสินความฉลาดของปลาจากการปีนต้นไม้ ปลา
ตัวนั้นต้องคิดว่าตัวเองโง่ไปตลอดชีวิต
กลับมาที่ตัวเราบ้าง เราเป็นใคร มีความถนัดอะไร เป็นเรื่อง
ทีค่ นเราต้องหาค�ำตอบให้กบั ตัวเอง ยิง่ ช่วงเวลาการเปลีย่ นเส้นทาง
ครั้งส�ำคัญ อย่างการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยแล้ว การได้เรียน
ในคณะที่ส่งเสริมความสามารถเรา ก็จะยิ่งท�ำให้เราเป็นคนเก่งที่
มีความสุข

แต่ นั่ น ต้ อ งเริ่ ม จากการรู ้ ตั ว เองก่ อ นว่ า ‘เราเป็ น ใคร?’
และ ‘ถนัดอะไร?’
TK park เปิดต�ำราวิชา แนะให้แนว ตอน ‘REVOLUTION
รู้ คิด ชีวิตเปลี่ยน’ เป็นโครงการที่ช่วยให้เด็กที่ยังสับสน ไม่รู้ว่า
ควรเรียนต่อคณะอะไร ได้รู้ถึงความถนัดของตัวเอง ผ่านกิจกรรม
ที่หลากหลาย ซึ่งหากใครพลาดเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ไป หนังสือ
เล่มนี้ได้รวบรวมทุกแนวทางการค้นหาตัวเองจากแต่ละกิจกรรมไว้
อย่างครบถ้วน
อย่างที่ไอน์สไตน์บอกไว้ว่า ‘ทุกคนล้วนเป็นอัจฉริยะในแบบ
ของตน’
หาความอัจฉริยะในแบบของตัวเองให้พบ เมือ่ รูแ้ ล้ว เลือกเส้นทาง
ที่สนับสนุนความเก่งในแบบของเรา ชีวิตจะเปลี่ยนไปจริงๆ ค่ะ
ธิดารัตน์ มูลลา

พี่อัศ
อัศรินทร์ นนทิหทัย
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
อุทยานการเรียนรู้ TK park
การรู ้ จั ก ตนเองเป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ เพราะ
การเรียนไม่ได้มีระบบเดียวหรือแบบเดียว แต่
มีหลากหลายรูปแบบ สิ่งส�ำคัญคือเราต้องรู้ว่า
ตัวเองถนัดอะไร ชอบอะไร อยากท�ำอะไรใน
อนาคต
กิจกรรม ‘TK park เปิดต�ำราวิชา แนะให้แนว’
ได้ด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในแต่ละปี
จะมีหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป ในปีนี้เน้นให้น้องๆ
ได้ค้นหาความถนัด ว่าจริงๆ แล้วตัวเองถนัดอะไร
ซึง่ จะไม่ได้มองแค่วชิ าทีเ่ รียนในรัว้ มหาวิทยาลัยหรือ
แค่ในโรงเรียน แต่มองไปถึงอนาคตและอาชีพหน้าที่
การงาน สมมติว่าเราอยากเป็นอะไรในอนาคต เรา
ต้องมองย้อนกลับมาว่า มันมีวิธีการอย่างไรบ้างที่
จะช่วยท�ำให้เราไปถึงอาชีพในฝันได้ อย่างวิทยากร
ท่านหนึง่ ทีเ่ ราเชิญมาร่วมเสวนา ‘บอย - ชีวนิ โกสิยพงษ์’
ทีเ่ ราได้ขอ้ มูลมาว่า จริงๆ แล้วเขาไม่ได้เป็นคนทีเ่ รียน
ดีในห้องเรียน ในระบบการศึกษาที่มีกติกาแบบหนึ่ง
แต่เมือ่ เขารูค้ วามสามารถและความชอบของตนเอง
และน�ำตนเองไปอยู่ในที่ที่เหมาะกับเขา ท�ำให้เขา
ประสบความส�ำเร็จในสิ่งที่เขาอยากเป็นได้

เมือ่ พูดถึงอาชีพในอนาคตแล้ว ในปีนี้ TK park
ได้เชิญเจ้าของอาชีพจากหลากหลายอาชีพ และพี่ๆ
นิสิตนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในคณะที่เกี่ยวกับ
สายอาชี พ นั้ น ๆ มาแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กั บ
น้องๆ ถึงอาชีพของตนเองและคณะที่ตนเองเรียน
อยู่ ว่าที่แท้จริงแล้วความเป็นจริงของอาชีพนั้นเป็น
อย่างไร มีความเหมือนหรือต่างกันกับสิ่งที่น้องๆ คิด
บางอาชีพคนภายนอกอาจคิดว่าเป็นแบบนั้นแบบ
นี้ เห็นในมุมที่สวยงาม แต่ในความเป็นจริงอาจมี
เบื้องหลังการท�ำงานที่มีอุปสรรคอยู่ไม่น้อย หรือใน
อีกมุมหนึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีที่น้องๆ ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับพี่ๆ ที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต
ซึ่งเขาอาจเรียนมาสายหนึ่ง แต่ประกอบอาชีพในอีก
สายหนึ่งที่ต่างออกไป ซึ่งน้องๆ สามารถน�ำข้อมูลที่
ได้จากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มาทบทวนความถนัด
ของตนเอง ตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อและการ
ประกอบอาชีพต่อไป

พี่เบน
ชวันธร มงคลเลิศลพ
นักจัดการความรู้อาวุโสฝ่ายกิจกรรม
อุทยานการเรียนรู้ TK park
ลองมองภาพออกไปว่า 5 ปีข้างหน้า หรือ
อีก 10 ปีข้างหน้า เราอยากเป็นอะไร และคิด
ว่ า ทุ ก วั น นี้ เ ราอยากท� ำ อะไร เราจะก้ า วไปสู ่
เป้าหมายอย่างไร
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ‘กิจกรรม TK park
เปิดต�ำราวิชา แนะให้แนว’ ได้น�ำเสนอข้อมูลให้
น้องๆ อย่างหลากหลายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
เกี่ ย วกั บ คณะ มหาวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษาต่ อ ใน
แต่ ล ะสายอาชี พ ตลอดจนระบบรั บ สมั ครบุคคล
เข้ า ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ที่ เ ปลี่ ย นจาก
ระบบเอ็ น ทรานซ์ (Entrance) และแอดมิ ช ชั น
(Admission) เป็ น ระบบที แ คส (TCAS) แต่ ใ น
ปี ที่ 5 นี้ เราเปิ ด โอกาสให้ น ้ อ งๆ ได้ หั น กลั บ มา
รู้จักตัวเอง กลับมาถามตัวเองว่า ความถนัดของ
ตัวเองคืออะไร มุ่งเน้นไปที่ความถนัดนั้นให้มาก
ที่สุด เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเรียนในสิ่งที่ไม่ใช่
แล้วมาเริม่ ต้นสอบเข้าใหม่ หรือท�ำงานในสายอาชีพ
ที่ไม่ใช่ในอนาคต
กิจกรรมปีนอี้ ยูภ่ ายใต้แนวคิด ‘REVOLUTION
รู้ คิด ชีวิตเปลี่ยน’ เราอยากให้น้องๆ ได้รู้ปัญหา
รู้ความถนัดของตัวเอง คิดถึงอาชีพที่อยากท�ำจริงๆ
ซึ่งมันอาจไม่มีพื้นที่หรือพี่ๆ ให้ข้อมูลน้องๆ จากใน

โรงเรียน กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้คิด ได้ท�ำ
ผ่านการเวิร์คช็อป ฟังเสวนาจากวิทยากร และฟัง
ประสบการณ์ ต รงจากเจ้ า ของอาชี พ และพี่ นิ สิ ต
นักศึกษาที่เรียนอยู่ในหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อ
ให้น้องๆ ได้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คิด
และความเป็นจริงของแต่ละอาชีพ ค้นพบอาชีพ
ในฝันของตนเอง ที่ตอบโจทย์ความถนัดและความ
สนใจ กระตุกต่อมคิดว่าแท้จริงแล้วเป้าหมายของ
น้องๆ คืออะไร หันมาเข้าใจชีวิต เปลี่ยนตัวเองให้
ชัดเจนขึ้น ดึงศักยภาพตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุด
การเลือกอาชีพ ไม่ว่าจะเลือกอาชีพอะไรหรือ
เรียนแบบไหนไม่ใช่เรื่องผิด เพราะความสุข ความ
ชอบ ความถนัดของคนเราไม่เหมือนกัน ไม่มรี ปู แบบ
ที่ตายตัว แต่จะดีกว่าไหมถ้าเลือกประกอบอาชีพ
ที่มาจากความชอบ ความถนัด ความสนใจของ
ตัวเอง
ท้ายที่สุดแล้ว การรู้ทุกเรื่องเก่งทุกวิชาไม่ได้รับ
ประกันว่าจะประสบความส�ำเร็จ ถ้าไม่รจู้ กั ตัวเองว่า
สิง่ ทีเ่ ราเรียนคืออะไร การเรียนเพือ่ รู้ เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
นั่นคือสิ่งที่ส�ำคัญกว่า

แนะให้แนว Talk

ปรับองศา
มองหาอาชีพในอนาคต

โตขึ้นอยากเป็นอะไร?
ตอนเด็กๆ เราเคยตอบค�ำถามนี้ว่ายังไง หมอ? ครู? ทหาร? ต�ำรวจ? ยังจ�ำค�ำตอบในตอนนั้นได้ไหม
หากถามค�ำถามเดียวกันในเวลานี้ ค�ำตอบคงจะมีความหลากหลายขึน้ มาก เพราะเรารูจ้ กั อาชีพในโลกนีอ้ กี มากมาย
แต่รู้ไหมว่าอาชีพใหม่ๆ มีเพิ่มขึ้นตลอดจนเราเองก็อาจจะคาดไม่ถึง
อาชีพอะไรบ้างที่จะมีบทบาทมากในอนาคต แล้วเราควรจะพัฒนาตัวเองอย่างไร เพื่อก้าวไปสู่อาชีพในอนาคตที่
มั่นคงและมีความสุข ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ ‘eduzones.com’ เว็บไซต์การศึกษาของประเทศไทย
จะชวนทุกคนมาปรับองศาความคิดเรื่องการศึกษา พร้อมทั้งแนะน�ำว่าอาชีพอะไรบ้างที่จะปังในอนาคต
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TK park เปิดต�ำราวิชา แนะให้แนว

คนร้องเพลงเป็นไม่ถอื เป็นคนฉลาดเหรอ ลองสลับหน่วยกิต
กันดูไหมล่ะ เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าเราต้องเก่งวิชาที่
หน่วยกิตสูง เราทุกคนมีสิ่งที่ถนัดแตกต่างกันไป
การทำ�งานในอนาคตจะมีรป
ู แบบเปลีย
่ นไปจาก
เดิมหรือเปล่า
ในอนาคตลักษณะงานจะไม่ใช่งานที่เข้าไปแล้วอยู่
ยาวๆ ขนาดระบบราชการยังต้องเล็กลง บริษทั ใหญ่ๆ อาจจะ
ไม่เลีย้ งคนยาวๆ เพราะฉะนัน้ เราต้องสร้างคุณค่าให้ตวั เอง
อยูต่ ลอดเวลา ใครทีจ่ บไปแล้วจะไปของานคนอืน่ ท�ำให้คดิ
ใหม่ เราต้องสร้างคุณค่าของตัวเองให้ถึงที่สุดจนเขาทนไม่
ได้ต้องขอเราไปท�ำงาน เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ผมอายุ
ป่านนี้ยังต้องเรียนเรื่องราวใหม่ๆ อยู่ตลอด

ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

เราควรจะพัฒนาตัวเองอย่างไร เพือ
่ เตรียม
พร้อมสำ�หรับอาชีพในอนาคต

คิดอย่างไรกับระบบการศึกษาไทยในตอนนี้
ประเทศไทยยังแบ่งคนออกเป็นสามพวก คือ ‘พวก
วิทย์’ ‘พวกศิลป์ภาษา’ ‘พวกศิลป์ค�ำนวณ’ จริงๆ มันมี
อะไรที่มากกว่านั้น เด็กควรได้ไปในเส้นทางที่ชอบ ผมรู้จัก
เด็ก ม.4 คนหนึง่ วาดการ์ตนู สวยมาก เขาบอกว่าเขาอยาก
วาดรูป ผมเลยแนะน�ำให้เขาแก๊ปเยียร์ (Gap Year) หนึ่งปี
เพื่อวาดการ์ตูนไปเลย แล้วเขาก็ส่งผลงานไปที่ญี่ปุ่นได้ทุน
ไปเรียนต่อที่นั่น หรืออย่างคุณฝน (ประสานสุข วีระสุนทร)
นักวาดการ์ตูนแอนิเมชั่น ของวอล์ทดิสนีย์ ที่มีส่วนท�ำให้
หนังเรือ่ ง Frozen ได้รางวัลออสการ์ เขาสอบเข้าเรียนแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ แต่กต็ ดั สินใจลาออกไปเรียนวาดรูป
เรียนด้านศิลปะ เขาก็ประสบความส�ำเร็จได้ในทางของเขา

มันไม่ยากเหมือนแต่กอ่ น สมัยนีเ้ ราหาความรูไ้ ด้ดว้ ย
ตัวเอง ในยูทูปมีอะไรเยอะแยะ ใครอยากเก่งเรื่องอะไร
เข้าไปที่เว็บ Khan Academy สอนทุกวิชา ติวฟรี ภาษา
อังกฤษวันนี้ไม่ต้องไปเรียนที่ไหนไกล เราไม่จ�ำเป็นต้องไป
ถึงเมืองนอก เข้าดูในเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษเหมือนยก
โรงเรียนอินเตอร์มาไว้ที่บ้านเลย ใครใช้ไอโฟน ถ้าอยาก
เก่งภาษาอังกฤษเข้าไปที่ Podcast ตรงนั้นมีครูสอนภาษา
อังกฤษ 24 ชั่วโมง
คิดว่าพ่อแม่ควรทำ�หน้าทีอ
่ ะไรต่อลูก
หน้าที่ของพ่อแม่คือให้ความรัก รักไม่ใช่เพราะเขา
เป็นอะไรแต่เพราะเขาเป็นลูก ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับ
ให้ความรัก ผมเองบางอย่างที่ลูกผมเลือกผมไม่ชอบเลย
นะ แต่นนั่ เป็นสิทธิข์ องลูก เด็กทุกคนต้องการประสบการณ์
ต้องการท�ำอะไรผิดๆ บ้าง เพื่อจะถูกในวันข้างหน้า นี่เป็น
โอกาสที่เขาจะสร้างตัวเขาให้แข็งแรง เขาจะรู้จักพัฒนา
ตัวเองเมื่อท�ำผิด พ่อแม่ต้องรู้จักมองเห็นคุณค่าของการ
แตกต่างและการท�ำผิดด้วย

ผลการเรียนเป็นสิง่ ทีใ่ ช้วด
ั ความเก่งของเด็ก
ได้ไหม
ผมว่า อย่าให้ผลการเรียนตัดสินว่าเราเป็นใคร เกรด
เป็นเรื่องที่ตลก เพราะหน่วยกิตแต่ละวิชาไม่เท่ากัน คณิต
ฟิสกิ ส์ เคมี หน่วยกิตสูงเลย ศิลปะ พละ หน่วยกิตนิดเดียว คน
แข็งแรงกลายเป็นคนโง่ ถามหน่อย ร่างกายเราไม่สำ� คัญหรือ
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มีอาชีพอะไรบ้างทีน
่ า่ สนใจในอนาคต

สิง่ ทีช่ อบสำ�คัญ แต่เงินก็ขาดไม่ได้ ควรจะ
เลือกสิง่ ไหนดี

อนาคตคอมพิ ว เตอร์ จ ะเข้ า มามี บ ทบาทเยอะขึ้ น
กว่านี้ ผมเข้าไปร้านอาหารที่ประเทศไอซ์แลนด์แทบไม่
เจอคนเลย เขาไม่ใช้คนเยอะเพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ช่วย เพราะฉะนั้นอาชีพที่ควรเลือกท�ำในอนาคต ต้อง
เป็ น อาชี พ ที่ ค นอื่ น ท� ำ แทนไม่ ไ ด้ หรื อ อาชี พ ออเทนติ ก
(Authentic) เช่น กลุ่มสาธารณสุข อย่าง หมอ พยาบาล
เภสัชกร ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เรียนมาไม่ตกงาน
แน่นอน หรืออะไรที่เป็นศิลปะ วาดภาพ ร�ำไทย ท�ำคลิป
วีดิโอ เป็นงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์หุ่นยนต์ท�ำแทนคน
ไม่ได้ แล้วก็มีหลายอาชีพที่เป็นกระแสใหม่ๆ ที่น่าสนใจใน
อนาคต เริ่มจากผู้สูงอายุ เพราะเมืองไทยก�ำลังเข้าสู่สังคม
สูงอายุ เดี๋ยวนี้คนสูงวัยไม่เหมือนก่อน ไม่ใช่แก่แล้วแก่เลย
คนสูงวัยเกษียณแล้วมีเงิน อยากเที่ยว อยากสนุก อยาก
สุขภาพดี ลองท�ำอาชีพที่เกี่ยวกับคนสูงวัย จะเป็นด้าน
ไหนก็ได้ วิตามิน อาหารการกิน ประกันชีวิต หรืออาชีพที่
เกี่ยวกับกระแสสีเขียว อย่างติดตั้งโซล่าเซลล์ ต่อไปจะมี
การใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มากขึ้น ที่ยุโรป อเมริกา แต่ละ
บ้านมีการติดตั้งโซล่าเซลล์กันมาก อีกอาชีพที่ไม่ต้องมอง
ไปไหนไกล เราท�ำงานต่อจากที่พ่อแม่ท�ำก็ได้ ท�ำธุรกิจ
ของครอบครัว แต่เราต้องท�ำต่อแบบพัฒนา หาความรู้
เพิ่มเติม รู้จักสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ

ส่วนใหญ่มีเงินแล้วก็จะมีความสุขนะครับ ถ้าเราจะ
บอกว่าเงินไม่สำ� คัญมันก็ไม่ได้ ประเด็นคือ เราจะใช้วธิ กี าร
อะไรในการหาเงิน และควรจะเป็นวิธีที่ท�ำให้เรามีความสุข
ด้วย เพราะที่เราท�ำงานกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อหาเงินมาซื้อ
ความสุข ท�ำไมเราไม่มคี วามสุขตัง้ แต่ตอนนีเ้ ลย ความสุขไม่
ได้ยากอย่างทีว่ าดกันไว้ แค่ทำ� งานครับ เลือกงานทีม่ คี วาม
สุข สร้างงานด้วยความรักแล้วเงินจะมาเอง จะได้มากได้
น้อยไม่เป็นไร ขอแค่มีความสุขในการท�ำงาน
เด็กๆ ในยุคนีต
้ อ
้ งเตรียมตัวเองอย่างไรบ้าง
วันนีเ้ ราต้องเตรียมตัวเองให้ดที สี่ ดุ ทัง้ ในเรือ่ งร่างกาย
จิตใจ และหาความรู้ ส�ำคัญที่สุดคือ ลงมือท�ำอะไรบ้าง ไม่
อย่างนัน้ เราจะท�ำเป็นแต่ขอ้ สอบ อย่าเรียนเพือ่ ใบปริญญา
ต้องน�ำเอาความรูท้ เี่ รียนมาใช้ในชีวติ ให้ได้ เพือ่ มีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้
ใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องๆ หรือเรียนภาษาอืน่ เพิม่ เติมด้วย
ยิ่งดี เรียนภาษามือก็ได้ ประเทศต้องการคนรู้ภาษามือนะ
ถ้าเราภาษาดี ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีสามอย่างนี้ไม่ตกงาน
ประเทศเราฝากความหวังไว้กับเด็กในยุคนี้มาก ประชากร
วัยท�ำงานของประเทศไทยมีจำ� นวนน้อยลง เพราะฉะนัน้ เรา
ต้องเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อดูแลประเทศต่อไป
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เรี ย นแบบ
ไอดอล

บนเส้นทางทีต่ อ้ งเดินไปยังเป้าหมายทีเ่ ราตัง้ ไว้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ‘ไอดอล’ ทีเ่ ป็นแบบอย่างให้กบั เรา มีสว่ นส�ำคัญ
ในการก้าวไปสู่ความฝัน หลายครั้งประสบการณ์ของไอดอลช่วยให้เราตัดสินใจบางเรื่องได้ง่ายขึ้น
หากเป็นเรื่องการศึกษา ไอดอลที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นในเวลานี้ หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของสองหนุ่ม Kayanine เค เลิศสิทธิชัย หนุ่มนักเรียนนอก ผู้แชร์ประสบการณ์การเรียนเมืองนอกผ่านทางโซเชียลมีเดีย จนเป็น Influencer
สุดฮอต และ ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์ นักแสดงหนุ่ม บัณฑิตเกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม้ทั้งสองคนจะมีเส้น
ทางการศึกษาที่แตกต่างกัน ทั้งคณะ สถาบัน ประเทศที่เรียน แต่พวกเขาต่างก็สานความฝันจากความถนัดสู่เส้นทาง
ความส�ำเร็จที่มีคุณค่าในแบบฉบับของตัวเอง
12
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ชีวิตตอนอยู่ต่างประเทศของเคเป็นยังไง
เค ตอนแรกที่ไปพูดอังกฤษไม่ได้ อย่างแรกที่เคท�ำ
คือไม่ติดต่อกับคนที่ไทยเลย พยายามไม่พูดภาษาไทย
อยู่กับเพื่อนตลอด ถ้าพูดอะไรผิดก็บอกให้เพื่อนบอกเรา
ให้สอนเรา ใช้เวลา 3 เดือนรู้สึกอยู่ได้แล้ว เราอยู่เมืองนอก
ได้มีมุมมองใหม่ๆ มีความคิดมากขึ้นว่าจะท�ำอะไรกับชีวิต
พอเรียนมหาวิทยาลัย (University of Wisconsin) ชีวิต
สนุกขึน้ มากเพราะมีเพือ่ นจากหลายประเทศ เคเลือกเรียน
สาขา ‘คณิตศาสตร์ประกันภัย’ (Actuarial Science) เป็น
หลายๆ ศาสตร์มารวมกัน ทัง้ สถิติ เลข ไฟแนนซ์ คอมพิวเตอร์
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง แล้วน�ำมาวางแผนการท�ำงาน
ในอนาคต เหมือนเป็นสมองของบริษัท จบไปท�ำได้หลาย
ธุรกิจไม่ใช่แค่ประกันภัย ในอเมริกาอาชีพนี้รายได้สูงมาก
จบมามีงานท�ำแน่นอน

เค เลิศสิทธิชัย

เล่าถึงการเป็น Vlogger ของเค กับการเป็น
นักแสดงของภัทร์

เค Vlog มาจากค�ำว่า VDO ไม่ใช่บทความที่เขียน
อะไรทำ�ให้ตด
ั สินใจว่าจะเรียนต่อเมืองนอกหรือ ลงในอินเทอร์เน็ต แต่เป็นรูปแบบของวิดีโอเลย เคเริ่มจาก
เมืองไทย
การที่เป็นคนชอบดูยูทูปมากๆ เลยคิดว่ายูทูปเป็นช่องทาง
เค เคเลื อ กเรี ย นเมื อ งนอก เพราะเห็ น โครงการ หนึง่ ทีห่ าเงินได้ แล้วเรามีกล้องอยูพ่ อดี ก็เลยลองเอามาตัง้
แลกเปลี่ยนไปต่างประเทศแล้วสนใจ เลยลองไปเรียนดู ถ่ายตัวเองพูดเรือ่ งการศึกษาไทยกับอเมริกาว่าต่างกันยังไง
ผมไปตัง้ แต่ตอน ม.5 แล้วตัดสินใจเรียนทีน่ นั่ ต่อเลย เพราะ
เมืองนอกมีอิสระดี จนถึงตอนนี้ก็อยู่ปี 4 แล้ว ผมอยู่กับ
โฮสต์ แฟมิลี่ ได้ท�ำอะไรที่ไม่ได้ท�ำตอนอยู่เมืองไทย อย่าง
พวกงานบ้าน ตอนอยู่ไทยสบายไม่ต้องท�ำ แต่เราอยู่ที่นู่น
ชีวิตโตขึ้น รับผิดชอบตัวเองได้มากขึ้น
ภัทร์ ผมเกือบไปเรียนเมืองนอกเหมือนกันนะ เพราะ
แม่เห็นว่าน่าจะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี แต่แม่กก็ ลัวคิดถึงอีก เลย
เรียนทีไ่ ทยเหมือนเดิม เลือกสอบเข้าสถาปัตย์ ธรรมศาสตร์
เรียนไปเทอมครึง่ รูส้ กึ ว่ามันเหนือ่ ย ต้องอยูห่ อด้วย รูส้ กึ ไม่ชนิ
ไม่ใช่ชวี ติ เรา เลยคุยกับแม่วา่ จะมาเรียนจุฬา ก็เลยมาสอบ
ใหม่ เข้าครุศาสตร์ ปฐมวัย คิดแค่เราอยู่กับเด็กได้ เผื่อ
เปิดโรงเรียนได้ พอเรียนแล้วชีวิตเปลี่ยนเลย รู้ว่าเราไม่ได้
เป็นคนโง่นะ ทีผ่ า่ นมาแค่เราไม่เก่งเลข ไม่เก่งฟิสกิ ส์ แต่เรา
ถนัดเขียนวิเคราะห์ยาวๆ ผมว่าการเลือกเรียนสายทีไ่ ม่ถนัด
ไม่ใช่จุดจบของชีวิต ถึงเลือกพลาดเราก็เริ่มใหม่ได้
ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์
13
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คลิปแรกมีคนเข้าไปดูสามสีแ่ สนคน คนแชร์เยอะ ตกใจมาก
คิดว่าต้องท�ำต่อ เคเลยท�ำเกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวันของเด็ก
แลกเปลีย่ น จะได้เห็นมุมของจริงว่าไปโรงเรียนจะเป็นยังไง
ห้องเรียนเป็นแบบไหน โรงอาหารเขาเป็นยังไง
ภัทร์ ผมเรียนครุศาสตร์หลักสูตร 5 ปี แต่จบ 4 ปีครึ่ง
เป็ น ช่ ว งที่ ผ มว่ า งแล้ ว คิ ด อยากหาอะไรท� ำ พอดี มี ง าน
ละครติดต่อมาจังหวะนั้น ก็เลยได้มาเล่นละคร คุยกับแม่
นานอยู่เพราะใจเราไม่คิดอยากจะมาท�ำ แต่ลองดูเพราะ
มีโอกาส แรกๆ ผมไม่เข้าใจงานละคร แต่พอเล่นเรื่องที่
สองรู้สึกเข้าใจมากขึ้น ก็เลยรู้สึกสนุกกับงานแสดง แล้ว
ผมก็เรียน ป.โท ต่อเลย เพราะกลัวว่าถ้าทิ้งไว้นานจะไม่มี
โอกาสเรียน บวกกับงานละครเราไม่แน่นมาก ผมเลือก
นิ เ ทศศาสตร์ เ พราะสมั ย นี้ ทุ ก อย่ า งมั น ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
เรือ่ งสือ่ เราอยูก่ บั สือ่ อยูก่ บั โฆษณาตลอดเวลา ก็เลยเลือก
ถ้าเป้าหมายของเด็กคนหนึ่งต่างจากที่พ่อแม่
ไปเรียนด้านนี้ครับ
ของเขาหวังไว้ เด็กคนนั้นควรทำ�ยังไง
มองการศึกษาในยุคนี้ยังไง จำ�เป็นต้องไป
เค ส�ำคัญที่ตัวเราครับ ถ้าเราชัดเจนกับเป้าหมาย
เรียนเมืองนอกไหม
นั้นแล้ว เราก็ควรเต็มที่ไปกับมัน ให้พ่อแม่เห็นถึงความ
เค ไม่ จ� ำ เป็ น เลยครั บ ที่ จ ะต้ อ งไปเรี ย นเมื อ งนอก ตัง้ ใจจริง พอลงมือท�ำเราจะเห็นว่าแต่ละอาชีพมันไม่ได้เป็น
เท่านั้น ถึงจะเห็นมุมมองคนอื่น สื่อในออนไลน์มีมากมาย กันง่ายๆ อย่างเป็น Vlogger ก็ไม่ใช่งานสบาย ต้องแบก
แค่เข้ายูทูปก็เรียนได้หมดแล้ว อย่างตอนเคเริ่มท�ำคลิป กล้องหนักๆ ต้องคิดเรื่องให้ออก ต้องตัดต่ออีก บางทีเดิน
ตัดต่อไม่เป็นเลยเพราะเราเรียนสายเลข เลยหาข้อมูลทาง ทางเป็น 10 ชั่วโมง นี่คือเบื้องหลังที่คนไม่ได้ท�ำจะมอง
อินเทอร์เน็ตทัง้ หมด น้องๆ ลองดูในสือ่ อนไลน์ มีหลายอย่าง ไม่เห็น แต่ถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบอะไร ลองค้นหา
ที่ท�ำเป็นอาชีพได้ คนแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือน เองจากอินเทอร์เน็ต จะได้รู้ว่าที่เราอยากท�ำเพราะเห็นเขา
กัน ความรูท้ กุ ด้านเคว่ามีความส�ำคัญหมด หาให้เจอว่าเรา ประสบความส�ำเร็จหรือเป็นสิ่งที่เราอยากท�ำจริงๆ ลองใช้
เหมาะกับอะไร เราไม่ใช่คนโง่เหมือนทีไ่ อน์สไตน์บอกว่าทุก เวลากับสิง่ นัน้ ไประยะหนึง่ ว่าเราท�ำแล้วจะยังชอบอยูไ่ หม
คนเป็นอัจฉริยะในแบบของตัวเอง คือถ้าเราชอบสายไหน ถ้ายังชอบอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากท�ำจริงๆ ก็ได้
ภัทร์ คนเราชอบมองคนประสบความส�ำเร็จที่ปลาย
ชอบวิชาอะไร ก็ไปให้ถึงที่สุดของมันน่ะครับ ไปเรียนพิเศษ
ทาง ไม่มใี ครมองว่ากว่าจะมาถึงตรงนีเ้ ขาต้องเจออะไรบ้าง
แล้วลองไขว่คว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง
ภัทร์ ผมว่าสมัยนี้สื่อมันเปิดกว้าง เช่น การหาเงิน แต่ถึงเราจะมีเป้าหมายที่อยากท�ำก็จริง เราก็ต้องดูความ
มีวิธีเยอะมาก บางคนประสบความส�ำเร็จจากการเป็น เป็นได้ของเรา ของที่บ้านด้วย ไม่ใช่ว่าเอาความฝันเราเป็น
บล็อกเกอร์ มันเป็นยุคของความคิดสร้างสรรค์ ยุคของ ที่ตั้งอย่างเดียว แต่ไม่มองความพร้อมอย่างอื่น เราต้องอยู่
ประสบการณ์ คือต้องรูว้ า่ ตัวเองถนัดอะไรก็ไปทางนัน้ แล้ว กับความจริงด้วยว่ามันมีทางเป็นไปได้ไหมเป้าหมายที่เรา
เป็นคนเก่งให้สุดในทางนั้นเลย ถ้าไม่รู้ลองเข้าไปหาข้อมูล คิดไว้ ถ้ามีทางเป็นไปได้ก็ลงมือท�ำอย่างจริงจัง อีกอย่าง
ผมว่าอย่าเพิ่งมีอคติกับเรื่องไหน เพราะมันจะเป็นก�ำแพง
ในอินเทอร์เน็ต ไปศึกษาในสิ่งที่เราอยากจะเก่ง
อะไรที่ คิ ด ว่ า ไม่ ช อบพอลองท� ำ อาจจะชอบขึ้ น มาก็ ไ ด้
ทุกอย่างเปลี่ยนได้ตลอด
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สะกิด Mindset
ให้เด็กไทยเข้าใจตัวเอง

ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงวัยไหน ย่อมพบเจอปัญหาที่ถาโถมเข้ามา ท�ำให้เรารู้สึกเหนื่อย รู้สึกท้อ ว่าท�ำไมชีวิตถึงยาก
จังเลย แต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนทัศนคติ เติบโตด้วยค�ำว่า Growth Mindset หรือการเชื่อมั่นว่า หากเราพยายามมากพอ
เราก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นได้ เมื่อเราคิดแบบนี้ เราจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้อย่างมั่นคง
แต่ Growth Mindset จะเกิดขึน้ ได้ยงั ไง หมอมินบานเย็น - พญ. เบญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุน่ เจ้าของเพจ
‘เข็นเด็กขึน้ ภูเขา’ เพจทีก่ ลายเป็นเหมือนเพือ่ นให้คำ� ปรึกษาของเด็กๆ และวัยรุน่ รวมทัง้ ท�ำให้คณ
ุ พ่อคุณแม่เข้าใจและรับ
รู้ความรู้สึกของลูกมากขึ้น ร่วมด้วย ชายฝั่ง - น.สพ. ฝั่งนที ประภาสะวัต จากสถาบันแนะแนวการศึกษา Know Are
ต่างเชื่อมั่นว่า Growth Mindset สามารถพัฒนาขึ้นได้ในตัวของทุกคน
16
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ถ้าอยากพัฒนา Growth Mindset ควร
ทำ�ยังไงบ้าง
หมอมิน หมอคิดว่า Growth Mindset ของหมอ
เพิ่มขึ้นตามประสบการณ์ ตอนเด็กๆ หมอก็เติบโตมากับ
คุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลพอสมควร เราไม่เคยได้ลองท�ำอะไร
เอง เพราะคุณพ่อคุณแม่คอ่ นข้างเป็นห่วง แต่พอถึงจุดหนึง่
ต้องท�ำอะไรเอง บางทีเราเกิดความกลัว เกิดความกังวล
ขึน้ มา เพราะเราไม่เคยได้ลองท�ำ แต่โชคดีทเี่ ราสามารถท�ำได้
แล้วมันเชื่อมโยงกับ Growth Mindset ได้ยังไง หมอคิดว่า
Growth Mindset มันเกิดจากการฝึกฝน คุณพ่อคุณแม่
หรือคุณครูเอง น่าจะเป็นคนหลักที่จะช่วยปลูกฝังตรงนี้ได้
ช่วยให้ลูกได้ลองท�ำอะไรเอง ได้ลองแก้ปัญหาในชีวิต
อาจเริม่ จากเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ไม่ใช่เรือ่ งทีอ่ นั ตราย ลองให้เขา
ท�ำเอง จะได้เป็นประสบการณ์ เพิ่มความมั่นใจ เพิ่มความ
ภาคภูมิใจในตัวเองของเด็กๆ ไม่มีใครหรอกที่จะมั่นใจ
แต่เกิด เขาต้องเคยลองผิดลองถูก ได้เคยที่จะท�ำ ได้เคย
ผิดพลาดบ้าง ดังนั้น Growth Mindset จะเพิ่มขึ้นจาก
ประสบการณ์ที่ได้ลองท�ำ ผู้ใหญ่จึงต้องเปิดโอกาสให้ลอง
ท�ำก่อน

พญ. เบญจพร ตันตสูติ

Growth Mindset คืออะไร เกิดขึน
้ ได้ในตัว
ทุกคนไหม
หมอมิน Mindset คือ กรอบความคิด มุมมองของ
คนคนหนึ่ง ที่มีต่อเรื่องเรื่องหนึ่ง มี Mindset อยู่ 2 แบบ คือ
Fixed Mindset ถ้าคนที่มีแบบนี้จะรู้สึกว่า ถ้าเจอปัญหา
อย่างหนึ่ง จะเป็นเรื่องยาก ไม่สามารถจัดการกับมันได้
เขาจะเชื่อว่าความสามารถของคนเรามีขีดจ�ำกัด ถ้าฉัน
เกิดมามี IQ เท่านี้ จะเป็นตลอดชีวิต ไม่สามารถพัฒนา
เปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามี Growth Mindset จะมีความคิด
เชิงสร้างสรรค์ มองว่าปัญหาทีเ่ ราเจอ มันน่าจะแก้ได้ เพียง
แต่เราตั้งสติ ลองหาทาง อาจจะขอความช่วยเหลือจากคน
รอบข้าง หรือหาข้อมูลเพิม่ เติม สามารถทีจ่ ะลองผิดลองถูก
แล้วมองว่าปัญหาเป็นเรื่องสนุก ท้าทาย
ชายฝัง่ ถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึน้ เคยสังเกต
ไหม เวลาเจอสถานการณ์เดียวกัน ถ้าลองถามเพือ่ น 10 คน
จะรู้ว่าเพื่อน 10 คน มองสถานการณ์ไม่เหมือนกัน เช่น
เวลาเราได้เกรด 2 วิธมี องของแต่ละคนไม่เหมือนกัน จะมอง
ว่าห่วยกว่าเพื่อนที่ได้เกรด 3 เกรด 4 หรือถ้ามองแบบคน
ที่มี Growth Mindset คนที่มีทัศนคติต่อการเติบโต จะมอง
ว่าเราเก่งอยู่แล้ว 2 นะ แล้วยังมีอีก 2 ที่ต้องพัฒนา เขาจะ
ไม่มองว่าเราห่วย แต่เรามีอีก 2 ที่ยังท�ำได้อีก

น.สพ. ฝั่งนที ประภาสะวัต
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สำ�หรับคนทีข่ าด Growth Mindset เขาจะ
เป็นคนแบบไหน
หมอมิน เขาจะรู้สึกว่า ฉันไม่ค่อยภูมิใจในตัวเอง
ถึงจะเป็นคน IQ สูง ดูดี ดูเก่ง แต่มวั ไปเพ่งเล็งอยูบ่ นจุดๆ ด�ำ
ที่อยู่บนกระดาษขาวแผ่นใหญ่ อาจเป็นอะไรที่เขาท�ำไม่ได้
แค่อย่างเดียว แต่ท�ำให้เขาท้อ ทั้งๆ ที่เขามีข้อดีมากมาย
แล้วพอเขารู้สึกแย่ ท�ำยังไงเขาก็ไม่ดีขึ้น มันบั่นทอนจิตใจ
พอสมควร ซึ่งหลายครั้งมันเกิดจากการฟูมฟักเลี้ยงดูของ
คุณพ่อคุณแม่ หรือเกิดจากที่โรงเรียน แต่หมออยากให้
ก�ำลังใจว่า ทุกคนมีทั้งข้อดี ข้อผิดพลาด แม้แต่คนที่เก่ง
ที่สุด ก็เคยผิดพลาดมาแล้ว เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดา
มากๆ ที่ ค นเราจะมี อ ะไรที่ ท� ำ ไม่ ดี สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ
เราสามารถยอมรับมันได้ไหม ยอมรับจุดที่ดี จุดที่ไม่ดีของ เด็กๆ ทีกำ
่ �ลังเติบโตเป็นกำ�ลังของประเทศ
เรา แล้วภูมิใจสิ่งที่เราเป็น เราโอเค เราดีพอ อะไรที่ยังไม่ เขาควรเป็นคนแบบไหน
ดีพอ ก็พยายามปรับปรุงพัฒนา แต่ไม่ใช่เปลี่ยนตัวตน
หมอมิน ต้องมีความรับผิดชอบในการกระท�ำของ
ทั้งหมดของเรา อย่าลืมตัวตนของเรา ชื่นชมตัวเราเองได้
จะช่วยให้ Growth Mindset ของเราต่อยอดขึ้นไปได้ค่ะ ตัวเอง ยิ่งเติบโตเป็นวัยรุ่น บางครั้งมีสถานการณ์เสี่ยง
หลายๆ อย่าง เช่น ยาเสพติด ไปแว้น เด็กหลายคนรูน้ ะคะว่า
อะไรทีท่ ำ� ได้ หรือท�ำไม่ได้ แต่บางครัง้ ขาดทักษะการปฏิเสธ
ทักษะทีจำ
่ �เป็นสำ�หรับเด็กไทยยุคนีค
้ อ
ื อะไร
หรือการควบคุมตัวเอง อาจมองเฉพาะหน้าว่ามันสนุกดี
หมอมิน ทักษะที่จ�ำเป็นกับการใช้ชีวิต มี 2 ตัวที่ ไม่ได้มองระยะยาวว่า ฉันอยากเป็นอะไรในอนาคต แล้ว
จ�ำเป็น และเด็กไทยยังขาด คือ ‘ความอดทนพยายาม’ ฉันจะต้องดูแลตัวเองยังไง ตรงนี้ส�ำคัญ หมอเลยรู้สึกว่า
และ ‘การบังคับ ควบคุมตัวเอง’ แน่นอนการเรียนในปัจจุบนั การรับผิดชอบตัวเอง การดูแลตัวเอง รักตัวเองให้เป็น
เป็นเรื่องยาก ไหนจะต้องเรียนในห้องเรียน ไปกวดวิชา ไป ไม่ได้หมายความว่าหลงตัวเอง แต่หมายถึง รัก และรู้สึกว่า
แข่งขันกับคนอื่น เพราะฉะนั้นเราต้องอ่านหนังสือสอบ ตัวเองมีคณ
ุ ค่าพอ ทีจ่ ะดูแลตัวเองให้ไปถึงเป้าหมายทีต่ งั้ ใจ
พยายามท�ำแบบฝึกหัด แต่สังคมปัจจุบันมีสิ่งล่อตาล่อใจ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะไปรับผิดชอบ ดูแลคน
เยอะ อาจจะเป็นเกม ที่อยากเล่นมากๆ เพื่อนก�ำลังเข้า รอบข้าง รวมถึงประเทศชาติ และสังคมได้
มาเล่น เราก็ต้องเล่นด้วย เพราะมันอาจไม่สนุกที่ต้องเล่น
ชายฝั่ง ผมจะสอนน้องๆ เสมอว่า เวลาจะโทษอะไร
คนเดียว แต่ถ้าพรุ่งนี้มีสอบ ท�ำยังไงที่จะบังคับตัวเองว่า อย่ า งแรกให้ โ ทษตั ว เองก่ อ น เรามั ก จะโทษคนอื่ น
ฉันต้องอ่านหนังสือ ฉันต้องท�ำการบ้าน ซึ่งบางครั้งเราต้อง เป็นอย่างแรก หลายครัง้ ทีเ่ ราเจออะไรภาพรวม เราคาดหวัง
ท�ำในสิ่งที่ต้องท�ำ ต้องห้ามใจตัวเองบ้าง อดทน ควบคุม คนนู้นคนนี้ว่า ควรเป็นหน้าที่เขานะ แต่ลืมกลับมาถาม
ให้ได้
ตัวเองว่า แล้วหน้าที่ของเรา สิ่งที่เราท�ำให้เกิดขึ้นได้มีอะไร
ชายฝัง่ ผมคิดว่า ‘ทักษะการตัง้ ค�ำถาม’ ‘คิดวิเคราะห์’ บ้าง นัน่ คือ การถามตัวเอง การรับผิดชอบตัวเอง พูดง่ายๆ ว่า
และ ‘เชื่อมโยง’ ผมเคยโยนให้เด็กๆ ตั้งค�ำถามกันมาคนละ สั ง คมจะดี มั น เริ่ ม ต้ น จากหนึ่ ง คน ที่ บ อกตั ว เองว่ า ดี
3 ค�ำถาม นีเ่ ป็นสิง่ ทีย่ ากกว่าการหาค�ำตอบ การตัง้ ค�ำถามทีด่ ี แล้วถ้าทุกคนไม่ว่าจะเป็น เด็กนักเรียน ครู ผู้อ�ำนวยการ
น�ำไปสูก่ ารเรียนรูท้ ดี่ ี คือเจอเรือ่ งเดียวกัน ถามไม่เหมือนกัน ไปจนถึงรัฐมนตรี บอกตัวเองว่าฉันจะท�ำให้ดีนะ สุดท้าย
ความรู ้ ที่ ไ ด้ ก็ ไ ม่ เ ท่ า กั น ดั ง นั้ น การตั้ ง ค� ำ ถามสามารถ ภาพรวมมันจะออกมาดี
น�ำไปวิเคราะห์เชื่อมโยงได้ ท�ำให้กระบวนการเรียนรู้ของ
เราครบถ้วนมากขึ้น
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อาจจะล้มลง
แต่ไม่ล้มเลิก

ในวันทีเ่ ราตัง้ ใจท�ำอะไร แต่ไม่สำ� เร็จตามทีห่ วัง เช่น อ่านหนังสือเรียนแทบตาย แต่เกรดก็ไม่ดขี นึ้ หรือสอบเข้าคณะ
ที่อยากเรียนไม่ได้ จนท�ำให้คนที่บ้านและตัวเองเสียใจ ซึ่งแม้ความผิดหวังจะท�ำให้เราล้มลง แต่อย่าเพิ่งล้มเลิก เพราะ
แม้แต่ บอย - ชีวิน โกสิยพงษ์ ก็เคยเป็นเด็กหลังห้อง ก่อนจะมาเป็นนักแต่งเพลง และผู้บริหารค่ายเพลง LOVEiS หรือ
เติล้ - ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน ผูก้ อ่ ตัง้ SPACETH.CO เว็บไซต์ดา้ นอวกาศ ทีไ่ ด้รบั รางวัล Best New Blog ในงาน Thailand
Best Blog Award 2017 ก็ไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์ได้เกรด 4 แต่ใช้ความชื่นชอบด้านอวกาศ ลงมือสร้างสรรค์เว็บไซต์
ที่เผยแพร่ความรู้อวกาศระดับประเทศ
พวกเขาล้มและลุกขึ้นมาได้อย่างไร หรือชีวิตเหมือนดั่งบทเพลงที่ว่า ‘อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน’
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เหรอ ทุกคนอยากเป็นเด็กที่ดี เป็นเด็กที่พ่อแม่ภูมิใจ ตอน
นั้นพยายามหานิยามว่าเด็กที่ดี มันคืออะไร ต้องท�ำยังไง
ค�ำตอบตอนนั้นคือ เด็กที่เรียนเก่ง เด็กที่สอบได้คะแนนดี
เด็กทีส่ อบได้โรงเรียนทีพ่ อ่ แม่อยากให้เรียน มันเลยเสียใจว่า
เราเป็นเด็กที่ไม่ดีใช่ไหม ก็มีความคิดน้อยใจอยู่บ้าง
พ่อกับแม่วา่ อะไรไหม เมือ
่ เรียนได้คะแนนไม่ดี
บอย ผมถามพ่อแม่ก่อนว่า ค�ำจ�ำกัดความของลูก
ที่ดีคืออะไร พ่อแม่บอกว่าก็เป็นอย่างที่เราเป็น แล้วก็อย่า
ไปท�ำความเดือดร้อนให้คนอื่น และมีความสุขกับสิ่งที่ท�ำ
ไม่ได้บอกว่าการเรียนคือค�ำตอบสุดท้าย เรียนไม่ได้ ก็คือ
เรียนไม่ได้ ไปหาอย่างอื่นที่ชอบ ผมชอบแต่งเพลง เขา
ก็ส่งเสริมให้ผมไปเข้าห้องอัด ไปเล่นดนตรี ไปแต่งเพลง
อย่างเรื่องดนตรี ก็มีหลายความถนัด ผมถนัดเรื่องการแต่ง
เพลง และการเชื่อมโยงให้สิ่งของมันเข้ามาผูกกัน ผมเป็น
ชีวิน โกสิยพงษ์
Composer Songwriter มากกว่า Musician อย่างลูกสาว
ผมถนัดการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ เขาบอกผมตั้งแต่
10 ขวบ ว่าขอลาออกจากโรงเรียน เพราะอยากไปเรียน
ช่วงไหนของชีวต
ิ ทีร่ ส
ู้ ก
ึ ว่าตัวเองล้มลง
ไอซ์สเก็ต ผมก็เอาสิลกู เพราะว่าถ้าเขารูอ้ ยากท�ำอะไรก็ทำ�
บอย การเรียนหนังสือ เป็นคนที่ได้คะแนนต�่ำสุด ถ้ามันผิด กลับมาเรียนใหม่ก็ได้ เวลาเรียนส�ำหรับผมมัน
ในห้อง เราเป็นเด็กโง่ เวลาเรียนวิชาอะไรก็มักไม่ทันเพื่อน คือการฆ่าเวลาของชีวิต เพื่อหาให้เจอว่าเราชอบอะไรกัน
พอ ม.3 เราจบด้วยคะแนน 1.04 โรงเรียนขอเชิญออก แน่ แต่ถ้าหาเจอแล้ว ก็ควรไปเลย
เราก็เข้าใจ แต่อดรู้สึกผิดหวังไม่ได้ แต่คุณแม่ก็บอกว่าไม่
เป็นไร เพราะโรงเรียนเขาสอนบอยไม่ได้ มันท�ำให้เรายังมี
ก�ำลังใจอยู่ พอเข้าโรงเรียนใหม่ เป็นโรงเรียนอินเตอร์ ก็มี
ความรู้อยู่แค่ ป.5 จาก ม.3 คุณครูก็เลยให้ไปอยู่เกรด 7
(ชั้น ม.1) อยู่เกรด 7 สามปี สอบตกซ�้ำชั้นไปเรื่อยๆ จน
รู้สึกว่าเรามันไม่เอาไหน นอกจากเพื่อนบอกว่าเราโง่ ครู
บอกว่าเราโง่ เรายังมั่นใจในตัวเองอีกว่าเราโง่อย่าง 100%
ท�ำให้รู้สึกว่า เราเรียนไม่รู้เรื่อง อ่านหนังสือเท่าไหร่ก็ไม่รู้
เรื่อง ครูสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่อง เลยค้นพบว่า เราไม่เหมาะ
กับโรงเรียน แต่ชว่ งนัน้ หัดเล่นกีตา้ ร์ เล่นไม่เก่งนะ แต่อยาก
เล่น ผมเลยแต่งเพลงขึน้ มาเอง เพราะเล่นเพลงคนอืน่ ยังไง
ก็ไม่เพราะ
เติ้ล ตั้งแต่เรียนมาช่วงประถม อาจได้วิทยาศาสตร์
เกรด 4 บ้าง เพราะเนื้อหามันไม่ได้ยากมาก แต่พอถึงช่วง
มัธยมปลาย เริ่มรู้สึกว่าเกรดตัวเองตกต�่ำขึ้นทุกวัน แล้ว
ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน
เชือ่ ว่าเกิดขึน้ กับหลายคน ประถมเรียนมาเกรดดี แต่พอขึน้
มัธยมเริม่ ดรอปแล้ว ก็รสู้ กึ เครียด เราท�ำได้ไม่เหมือนคนอืน่
21

แนะให้แนว Talk

เติล้ ทีบ่ า้ นไม่ได้บอกว่าไม่พอใจ แต่เราคิดว่า เราเรียน
ไม่ดีเหรอ เราพยายามเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับสังคม
ที่เขานิยามเด็กที่ดีว่า ต้องเรียนดี ได้คะแนนสูง เลยท�ำให้
เรารู้สึกว่ายังดีไม่พอ ถามว่าที่บ้านโอเคไหม ที่บ้านไม่พูด
อะไร รู้สึกเฉยๆ มากกว่า
พอได้เรียน หรือได้ทำ� ในสิง่ ทีอ
่ ยากทำ�
เป็นยังไงบ้าง
บอย ก่อนผมไปเรียนดนตรี ผมมีสองอย่างที่อยาก
จะท�ำ ไม่แต่งเพลง ก็อยากท�ำหนังสัตว์ประหลาด แต่ว่า
ญาติที่ญี่ปุ่นของผม เขาเสียชีวิตในช่วงที่ผมก�ำลังจะไป
ที่นั่น เลยไม่ได้ไปเรียน ไปเรียนอเมริกาด้านแต่งเพลง ด้าน
ธุรกิจดนตรีแทน คะแนนผมดีมาก โดยที่ไม่ต้องตั้งใจเลย
เพราะว่าวันๆ คิดแต่เรื่องนี้ แม้กระทั่งวันหยุด ผมก็ขอไป
ฝึกงาน โดยไม่มีใครบอกให้ผมไปฝึกงาน
เติ้ล ช่วง ม. ปลาย เริ่มเปิดบล็อก เขียนเรื่องอวกาศ
ดาราศาสตร์ คนจะงงว่าเรียนวิทยาศาสตร์ไม่เก่งไม่ใช่เหรอ
ท� ำ ไมอยู ่ ดี ๆ มาท� ำ บล็ อ กอวกาศ จริ ง ๆ ไม่ ไ ด้ ไ ม่ ช อบ
วิทยาศาสตร์ แต่เราถูกบังคับให้เรียนในเรื่องที่เราไม่ชอบ
โดนให้เรียนชีววิทยา การคายน�้ำของพืช เราไม่ได้ชอบ
เรื่องนี้ เราชอบอวกาศ ดาราศาสตร์ สุดท้ายมันเวิร์ก เริ่ม
มีคนรู้จัก เลยรู้สึกว่ามันมาถูกทางแล้ว ตอนนั้นก็เรียนไป
ด้วย ท�ำสิง่ ทีช่ อบไปด้วย เราแก้นดิ เดียวจากเรียนอย่างเดียว
มาเป็นเรียน แล้วท�ำสิ่งที่ชอบ ตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่า คะแนน
เราไม่ดีขึ้น แต่ความรู้สึกเรามันดีขึ้นนะ ที่อย่างน้อยเราได้
ท�ำในสิ่งที่เราอยากท�ำจริงๆ แล้วมีคนเห็นดีเห็นงามกับสิ่ง
ที่ท�ำ

ท�ำไมคุณถึงอยากท�ำสิ่งนี้ คุณอยากจะเปลี่ยนแปลง หรือ
ท�ำให้คนไทยหันมาสนใจมากขึ้น พอเราเริ่มต้นด้วยอันนี้
เราจะรู้ตัวเองว่า ควรท�ำอะไร
บอย ไม่ต้องให้ใครมาแปะป้ายว่าเราเป็นใคร เหมาะ
กับอะไร เราต้องเป็นคนบอกเองว่าเราเหมาะกับอะไร
เราไม่รู้หรอกว่าอะไรเหมาะกับเรา จนกว่าเราชิมมัน แล้ว
มองเห็น ตัว เองว่าชอบมัน ได้อีกนาน พ่อของผมจะพู ด
เลยว่า เรียนอะไรที่รู้สึกว่าเราไปเล่น เพราะถ้าเราเล่นเมื่อ
ไหร่ เราจะไม่เบื่อ แต่ถ้าคิดว่าไปเรียน ไปท�ำงาน เราจะเบื่อ
ถ้าท้อแท้ทส
ี่ ด
ุ ควรทำ�อย่างไร
บอย ผมเลยแต่งเพลง Live & Learn ขึน้ มา เพราะว่า
อยูใ่ นช่วงทีเ่ ศร้าทีส่ ดุ คิดถึงพ่อ เราเคยมีพอ่ เป็นทีป่ รึกษาทุก
เรือ่ งในชีวติ คอยบอกว่า มองแบบนัน้ บอย แล้วจะสบายใจ
ผมนึกถึงสิ่งที่พ่อพูดไว้เสมอว่า ถึงพ่อแม่ไม่อยู่โดยร่างกาย
แต่เลือดพ่อแม่ยังอยู่ในตัวเรา ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงพ่อแม่
เราอยากรู้อะไร เราอยากถามอะไร ให้ถามเข้าไปในใจเรา
แล้วพ่อแม่จะตอบ
เติ้ล ความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับคือ ไม่มีใครช่วย
เราได้ และไม่มีใครอยู่กับเราตลอดไป คนที่อยู่กับเรามาก
ที่สุดก็คือตัวเอง ดังนั้นเลยพยายามศรัทธาตัวเอง ศรัทธา
แนวคิดของตัวเอง อะไรก็ตามที่ตัดสินใจในวันนี้ ก็จะส่ง
ผลต่อเราในอนาคต พอเราเชื่อแบบนี้ ก็จะโอเคฉันก็อยู่
กับตัวเอง

ยากไหมทีจ
่ ะหาคำ�ตอบว่า โตขึน
้ อยากเป็นอะไร
เติ้ล เราไม่ได้คิดว่า โตไปแล้วอยากเป็นอะไร เราคิด
เสมอว่า โตไปแล้วเราอยากท�ำอะไร เราอยากท�ำให้คนไทย
หันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น ก็เป็นโจทย์แล้ว เราไม่
อยากเป็นหมอ ไม่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ ไม่ได้อยาก
เป็นนักเขียน เราอยากท�ำสิ่งหนึ่ง ให้คนไทยหันมาสนใจ
วิทยาศาสตร์ แล้วเราค่อยมาเลือกทางของเราว่า จะท�ำ
ยังไง เคยอ่านหนังสือชื่อว่า Start With Why เขาบอกว่า
การเริ่มต้น คนส่วนมากจะเริ่มด้วย What คุณอยากจะเป็น
อะไร คุณอยากจะท�ำอะไร แต่อันนี้ให้เริ่มจากท�ำไมก่อนว่า
22
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์
ิ พอรต
ตวิ ตด
Portfolio ที่ดี ไม่ได้มีแค่ค วามสวย
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ที่เรียกว่า TCAS (ทีแคส) นั้น การท�ำ Portfolio เป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะรอบแรก
ของการสอบระบบนี้ คือ ‘รอบแฟ้มสะสมผลงาน’ ซึ่งเป็นการรับตรงที่คัดเลือกโดยการใช้ Portfolio กลายเป็นโอกาสดี
ส�ำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ เพราะอาจได้ที่นั่งในคณะที่ใช่ก่อนใครเพื่อน
ใครสนใจสอบเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่รอบนี้ ควรมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัย
มีข้อก�ำหนดในการรับพอร์ตที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมก็เหมือนการสร้างความส�ำเร็จให้กับตัวเองไป
แล้วครึ่งหนึ่ง
แล้ว Portfolio ที่ดี ต้องมีหน้าตายังไง ค�ำถามนี้ นัฐวุฒิ พริบไหว ประธานเพจ ‘ปั่นพอร์ตไปสัมภาษณ์’ พร้อมกับ
ทีมงาน มีค�ำตอบให้ พร้อมเคล็ดลับว่าต้องท�ำพอร์ตแบบไหนถึงจะมัดใจกรรมการ
24
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รู ้ สั ก นิ ด ก่ อนลงมือ ท�ำ Portfolio
รูข้ อ
้ มูลของแต่ละมหาวิทยาลัย

แต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย มีเกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานไม่เหมือนกัน ก่อนลงมือท�ำ Portfolio ต้องเข้าไป
ศึกษาเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยก่อนว่า
มีการก�ำหนดเกรดเฉลีย่ ขัน้ ต�ำ่ เท่าไหร่ แต่ละมหาวิทยาลัย
มีเกณฑ์ไม่เหมือนกัน
บางแห่งไม่ได้กำ� หนดแค่เกรดเฉลีย่ ขัน้ ต�ำ่ แต่กำ� หนดเกรด
เฉลี่ยรายวิชาด้วย
บางคณะก�ำหนดเกณฑ์เกียรติบัตรผลงานระดับภาค ไป
จนถึงระดับประเทศ
รูร้ ป
ู แบบ Portfolio

รูปแบบของ Portfolio จะเป็นอย่างไรนัน้ จะขึน้ อยูก่ บั ความ
พอใจของเราฝ่ายเดียวไม่ได้ เพราะต้องขึน้ อยูก่ บั กติกาของ
แต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นส�ำคัญ ว่าต้องการพอร์ต
รูปแบบไหน เช่น
รูปเล่ม
ไฟล์ PDF
คลิปวิดีโอ
องค์ประกอบ

อาร์ตเวิร์ค - แบ่งสัดส่วนข้อความกับภาพให้เหมาะสม
อ่านง่าย มีสีสันสบายตา มีจุดเน้น เพื่อท�ำให้ผู้อ่านค้นหา
สิ่งที่ต้องการได้รวดเร็ว
ภาษา - ใช้ภาษาที่ถูกต้อง เรียบเรียงเนื้อหาอย่างกระชับ
ตรงประเด็น Portfolio ที่ดีไม่จ�ำเป็นต้องบรรยายผลงาน
ให้ยืดยาว
เนื้อหา - Portfolio เป็นตัวแทนเราเข้าไปพูดคุยกับคณะ
กรรมการ เราอยากจะสื่อสารอะไร ให้คัดเฉพาะเรื่องเด่นๆ
เพราะมีพอร์ตอีกมากที่คณะกรรมการต้องอ่าน
25
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Storyboard

Storyboard คือการวางโครงสร้าง Portfolio ของเรา เพื่อ
ท�ำให้เห็นภาพรวมของงาน เป็นจุดเริ่มต้นการวางแผน
การท�ำงาน ว่าแต่ละหัวข้อควรมีสัดส่วนเท่าไหร่ ประกอบ
ด้วยหัวข้อย่อยอะไรบ้าง และเพื่อประเมินว่า งานของเรา
ยังขาดอะไรบ้าง
การวางโครงเรื่อง ให้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
บทน�ำ = หน้าปก สารบัญ บทน�ำ ประวัติ
เนื้อหา = ผลงาน
สรุป = งานอื่นๆ ความสนใจอื่นๆ
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My Storyboard

ข้อมูลควรมีใน Portfolio
หน้าปก เปรียบเสมือนหน้าบ้าน ถ้าสวยงามจะเพิ่มความดึงดูด
ค�ำน�ำ คือจุดประสงค์ในการท�ำผลงาน
ประวัติส่วนตัว จะแยกเป็นตารางอย่างชัดเจน หรือเขียนร้อยเป็นเรื่องราวก็ได้
ประวัติการศึกษา ไม่ใช่แค่เกรดเฉลี่ยเท่านั้น กิจกรรมก็ใส่ไปด้วย
ผลงาน แบ่งเนื้อหาผลงานออกเป็นกลุ่มๆ
ความสามารถพิเศษ แยกเป็นระดับพื้นที่ ระดับภาค และประเทศ
เกียรติบัตร แยกออกเป็นด้านต่างๆ อย่าลืมแนบส�ำเนาเกียรติบัตรไว้ในภาคผนวกด้วย

การใส่เนื้อหาลงใน Portfolio ให้แบ่งผลงานออกเป็นกลุ่มๆ แล้วคัดเลือกผลงานที่
เด่นๆ ตรงกับคณะทีจ่ ะเข้าศึกษา อย่าน�ำเรือ่ งทีธ่ รรมดาๆ หรือไม่เกีย่ วข้องกับสาขา
ทีจ่ ะสอบเข้าใส่ลงไป คณะกรรมการไม่ได้อยากเห็นทุกอย่าง และพอร์ตเล่มหนาก็ไม่
ได้แปลว่าจะดีกว่าพอร์ตเล่มเล็ก ที่เน้นเนื้อๆ ตรงประเด็น
27
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Navigator
ก� ำ หนดทิศ ให้ชีวิตตัวเอง
อนาคตฉันจะเป็นอะไร?
หากใครยังตอบค�ำถามนี้ให้ตัวเองไม่ได้ ทีมงานจากเพจ Know-Are : สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต และมูลนิธิพัฒนา
ทักษะชีวิต มีเข็มทิศน�ำทางมาให้ ส�ำหรับใช้ค้นหาและทดสอบตัวเองแบบง่ายๆ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของ
ตัวเองมากขึ้น
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สั ตว์ 4 ทิศ
เข้าใจตัวเองว่า ‘เราเป็นคนแบบไหน?’
ก่อนจะมองหาอาชีพในอนาคตของตัวเอง อย่างแรกเราต้องรูจ้ กั และเข้าใจตัวเองก่อนว่า ‘เราเป็นคนแบบไหน’ ผ่าน
ทฤษฎี DISC หรือทฤษฎีจ�ำแนกบุคลิกภาพจากสัตว์ 4 ทิศ การเรียนรู้เรื่องนี้ จะท�ำให้เราเข้าใจทั้งตัวเองและคนอื่นมาก
ขึ้น และแน่นอนว่าการเลือกอาชีพในอนาคตจะเป็นเรื่องง่ายขึ้น เมื่อเรารู้จักตัวเอง

อินทรี

กระทิง

Interactive

Dominant

ชอบความสนุกสนาน มนุษยสัมพันธ์ดี คิดบวก
ต้องการเป็นที่ยอมรับ ชอบโน้มน้าวผู้อื่นให้เห็นด้วย
กับแนวคิดของตนเอง อยากให้ทกุ คนมีความสุขตลอด
เวลา ชอบท�ำงานที่ต้องวางแผนกันเป็นกลุ่ม
อาชีพทีเ่ หมาะสม: ครีเอทีฟ งานโฆษณา ก�ำกับ
ภาพยนตร์

มั่นใจในตนเอง รู้เป้าหมายและลงมือท�ำอย่าง
รวดเร็ว มีความเป็นผูน้ ำ� ตัดสินใจได้แม้ในสถานการณ์
คับขัน ยืดหยุ่นกับการเปลี่ยนแปลง ชอบการแข่งขัน
และต้องการเอาชนะ
อาชี พ ที่ เ หมาะสม: นั ก ธุ ร กิ จ นั ก การเมื อ ง
สื่อสารมวลชน ทนายความ

หนู

หมี
Supportive

Conscientious

ใจเย็น อดทน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลง นึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง มักเป็นผู้
ประสานรอยร้าวในทีม มักใช้เวลาในการตัดสินใจนาน
ไม่กล้าปฏิเสธคนอื่น หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
อาชีพที่เหมาะสม: ศิลปิน นักร้อง นักดนตรี
นักแสดง จิตรกร

มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ มาตรฐานสูง ใส่ใจทุกรายละเอียด มีหลักการ
ที่ชัดเจน ชอบวางแผน ไม่ชอบความเสี่ยงและการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่ถนัดเข้าสังคม
อาชี พ ที่ เ หมาะสม: นั ก บั ญ ชี นั ก การเงิ น
นักสรรพากร
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เราเคยหาคำ�ตอบทีจ
่ ะทำ�ให้เราเห็นเป้าหมายชีวต
ิ จากคำ�ถาม 3 ข้อนีห
้ รือเปล่า
1 เราจะตัง
้ ใจเรียน ไปเพือ
่ อะไร?
2 เราจะทำ�เกรดให้ได้ดี ไปเพือ
่ อะไร?
3 เราอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยดังๆ ไปเพือ
่ อะไร?
น้อยครัง้ ทีเ่ ราจะหันมาคุยกับตัวเองถึงเป้าหมายชีวติ ทัง้ ทีก่ ารก�ำหนดเป้าหมาย ก็เหมือนการส�ำรวจตัวเอง และการ
มีเป้าหมาย ยังท�ำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหวัง และมีทิศทางมุ่งไปสู่อนาคต ซึ่งสิ่งส�ำคัญของการตั้งเป้าหมาย คือการ
ฟังเสียงหัวใจตัวเอง อย่าตามกระแสหรือเลือกเรียนตามเพื่อน เพราะการมีอนาคตที่ดี ต้องเริ่มจากการมีความสุขก่อน
ถ้าไม่มีความสุข งานที่ท�ำก็จะออกมาไม่ดี
การท�ำแบบทดสอบเพื่อค้นหา ความชอบความถนัดของตัวเรา จะช่วยให้เราค้นหาอาชีพที่ใช่ได้ง่ายขึ้น และ
เป้าหมายชีวติ ของเราก็จะชัดเจนยิง่ ขึน้ และเมือ่ เราได้คน้ พบความชอบ ความถนัดแล้ว เราต้องพยายามน�ำสิง่ นัน้ มาพัฒนา
จนเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ให้ได้ สรุปเป็นสูตรสั้นๆ ได้ว่า ‘มีเป้าหมาย บริหารเวลา จัดการความคิด และลงมือท�ำ’
30

TK park เปิดต�ำราวิชา แนะให้แนว

ตาราง 4 ช่อ ง
ค้นหาตัวเองจากคำ�ตอบในตาราง ‘เรียงจากมากไปน้อย’
สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งที่ถนัด สิ่งที่ไม่ถนัด เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกคน ลองเขียนค�ำตอบลงไปในแต่ละช่อง โดยเรียง
ล�ำดับจากมากไปหาน้อย แล้วจะเห็นตัวเองมากขึ้น ว่าเราเหมาะสมกับอาชีพไหน

สิ่ งที่ ชอบ

สิ่ ง ที่ ท� ำ แล้ วถนั ด
มากที่ สุ ด / ดี ที่ สุ ด

สิ่งที่ไ ม่ช อบ

สิ่ ง ที่ ท� ำ แล้ ว
ไม่ ถนั ด มากที่ สุ ด /
ไม่ อ ยากท� ำ อี ก

เมื่อรู้แล้วว่า เราเป็นคนแบบไหน มีความชอบ ความถนัด ในเรื่องใด ลองหาอาชีพที่เหมาะกับบุคลิกของเรา
แต่ถ้าอาชีพที่เข้ารอบสุดท้ายไม่ได้มีแค่อาชีพเดียว ลองตัดสินใจจาก 4 ข้อนี้
1. ความชอบ (เราชอบงานแบบนี้ไหม?)
2. รายได้ (เราพอใจกับรายได้เท่านี้ไหม?)
3. ความถนัด (เรามีความถนัด ความช�ำนาญ ใช่ไหม?)
4. สร้างประโยชน์ (เป็นอาชีพที่สร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้ไหม?)

ถ้าอาชีพไหนตอบโจทย์ทั้ง 4 ข้อ ก็ไม่ต้องลังเลอีกต่อไป
เพราะนั่นแหละคือเป้าหมายที่เราต้องพุ่งชน !
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TO KNOW WHO YOU ARE
พบคุณค่าและ
ความฉลาดในตัวเอง
พร้อมเส้นทางสู่คณะ
และอาชีพที่ใช่!

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เชื่อว่า ทุกคนฉลาดในแบบของตัวเอง แต่หากใครยังค้นหาความ
ฉลาดในแบบของตัวเองไม่พบ TO KNOW WHO YOU ARE จะเป็นผูช้ ว่ ยค้นหาตัวเองว่า
ที่แท้แล้วเรามีความฉลาดหรือพรสวรรค์ด้านไหนกันแน่ เพื่อเป็นไกด์ไลน์เลือกเส้นทางอนาคต
ของเรา เริ่มกันเลย!

ทุกคนฉลาดในแบบฉบับของตัวเอง
: ค้นหาความฉลาดในแบบของตัวเองด้วยทฤษฎีพหุปัญญา
ศาสตราจารย์ ดร. โฮเวิรด์ การ์ดเนอร์ (Prof. Dr. Howard Gardner) นักจิตวิทยา และนักการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้น�ำเสนอ ทฤษฎีพหุปัญญา (The Theory of Multiple Intelligences) ที่มีแนวคิดว่า
คนทุกคนมีความฉลาด 8 ด้าน เพียงแต่จะมีบางด้านที่โดดเด่นกว่าด้านอื่นๆ แล้วผสมผสานกันเป็นลักษณะเฉพาะตัว
ของแต่ละคน
ตัวเรามีความฉลาดด้านไหนที่โดดเด่น ลองอ่านดู...
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1

ความฉลาดทางด้ า นเข้ า ใจตั ว เอง

5

(Intrapersonal Intelligence)

(Logical - Mathematical Intelligence)

มีความเข้าใจและรูท้ นั ตัวเอง ทัง้ ด้านอารมณ์ ความคิด
จิตใจ ควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตาม
กาลเทศะและสถานการณ์ มองภาพตนเองตามความ
เป็นจริง รูว้ า่ ‘เราเป็นใคร’ ‘เราต้องการอะไร‘ คนทีถ่ นัด
ด้านนี้สามารถพัฒนาตัวเองได้ดี รับมือกับปัญหาที่
เข้ามาได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจ
2

มีความถนัดเกี่ยวกับตัวเลข คิดแบบมีเหตุและผล
คิดคาดการณ์ล่วงหน้า การค�ำนวณ การหาปริมาณ
และกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับคณิตศาสตร์ คนทีฉ่ ลาด
ด้านนีม้ กั มีความเชีย่ วชาญด้านตรรกศาสตร์และการ
เชือ่ มโยงความคิดอย่างเป็นระบบ มีรปู แบบการคิดที่
มีหลักการ ชอบตั้งสมมติฐาน ให้เหตุผลตามล�ำดับ
แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน

ความฉลาดทางด้ า นมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์
(Interpersonal Intelligence)

6

มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ดี เข้ า กั บ คนง่ า ย สามารถอ่ า น
พฤติกรรมของคน ทั้งด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์
และเจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความสามารถใน
การชักจูงสูง เจรจาต่อรองเก่ง คนที่มีความฉลาด
ด้านนี้จะสามารถให้ค�ำปรึกษา ชี้แนะแนวทางแก่
ผูอ้ นื่ ชักจูงและสร้างอารมณ์รว่ มให้กบั คนส่วนมากได้
3

ความฉลาดทางด้ า นดนตรี
(Musical Intelligence)

สามารถซึมซับและเข้าถึงสุนทรียภาพทางดนตรีได้
ทั้ ง การได้ ยิ น การรั บ รู ้ การจดจ� ำ การแต่ ง เพลง
สามารถจดจ�ำจังหวะ ท�ำนอง และโครงสร้างทาง
ดนตรี ไ ด้ ดี เชื่ อ มต่ อ อารมณ์ เ ข้ า กั บ เสี ย งดนตรี
จนถ่ายทอดออกมาโดยการฮัมเพลง เคาะจังหวะ
เล่นดนตรี แต่งเพลง หรือร้องเพลง

ความฉลาดทางด้ า นการใช้ ร ่ า งกาย

(Bodily - Kinesthetic Intelligence)

7

มี ค วามถนั ด ทางด้ า นการควบคุ ม ทั้ ง ร่ า งกาย
การเคลือ่ นไหว พละก�ำลัง ความเร็ว จังหวะการหายใจ
จึงโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น ท่าทาง
งดงาม รวดเร็วกว่าคนอื่น ทรงตัวได้ดี หรือถนัดด้าน
การใช้มือ ประสานการท�ำงานของสายตา มือ สมอง
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความสามารถพิเศษ เช่น
แกะสลัก ท�ำอาหาร ผ่าตัด ควบคุมยานพาหนะ
4

ความฉลาดทางด้ า นตรรกศาสตร์
และคณิ ต ศาสตร์

ความฉลาดทางด้ า นธรรมชาติ
(Naturalist Intelligence)

สามารถเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจความรู้สึกของสัตว์
สามารถจ�ำแนกประเภทของพืชและสัตว์ได้ ไปจนถึง
สังเกตความเปลีย่ นแปลงเล็กน้อยของธรรมชาติ ผ่าน
เมฆ ดวงดาว หรือ หิน เพื่อคาดการณ์ความเป็นไป
ของธรรมชาติได้

ความฉลาดทางด้ า นการมองภาพ

8

(Spatial Intelligence)

สามารถรับรู้ทางสายตาได้ดี เข้าใจองค์ประกอบ
ด้านมิติอย่างชัดเจน ไวต่อการรับรู้ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบจ�ำพวก สี เส้น ลักษณะ รูปทรง
ถ่ า ยทอดภาพที่ เ ห็ น ให้ อ อกมาเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ไ ด้
คนที่มีความสามารถพิเศษนี้ จะมีการจดจ�ำทิศทาง
ได้ดีกว่าคนทั่วไปด้วย

ความฉลาดทางด้ า นภาษา
(Linguistic Intelligence)

สามารถรับรู้ เข้าใจภาษา และสามารถสื่อภาษา
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ตามที่ต้องการ มีความถนัดด้าน
ไวยากรณ์และใช้คำ� ศัพท์ได้ดี แยกแยะจังหวะของค�ำ
ความหมายนัยยะ และรูปแบบของภาษาได้ เป็นคน
ที่ถ่ายทอดความคิดเก่ง พูดจาฉะฉาน สามารถสร้าง
ความรู้สึกร่วมแก่ผู้ฟังผ่านการเลือกใช้ค�ำได้ดี
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อาชีพในฝันไปแอบอยู่ไหน
: จับคู่ความฉลาดที่ใช่กับอาชีพในฝัน
เป็นอย่างไรกันบ้าง เริ่มเห็นความฉลาดในแบบฉบับของตัวเองมากขึ้นแล้วหรือยัง แต่ละคนก็มีความฉลาดที่ต่าง
กันไปในแบบของตัวเอง รู้ไหมว่าความฉลาดในแต่ละด้านนั้น ก็เหมาะที่จะท�ำอาชีพและรูปแบบงานต่างกันไปด้วย
ขั้นตอนต่อไป เราจะน�ำความถนัดของตัวเรา (ที่อาจจะมีมากกว่า 1 ด้าน) มาจับคู่กับอาชีพ ดูสิว่าความถนัดแต่ละ
ด้านจะตรงกับอาชีพไหน แล้วถูกใจเราหรือเปล่า

1

3

ความฉลาดทางด้ า น

เข้ า ใจตั ว เอง

นักจิตวิทยา
นักเขียน
นักวิทยาศาสตร์
นักบ�ำบัดจิต
นักอนาคตศาสตร์
นักแสดง
นักวิจัย
ธุรกิจส่วนตัว
นักให้ค�ำปรึกษา
นักวางแผน

ความฉลาดทางด้ า น

การใช้ ร ่ า งกาย

นักกีฬา
นักเต้น
นักแสดง
ศัลยแพทย์
นักดับเพลิง
ช่างไม้
นักกายภาพ
เทรนเนอร์
นักระบ�ำร�ำฟ้อน
ช่างซ่อมรถยนต์

ความฉลาดทางด้ า น

ความฉลาดทางด้ า น

พนักงานขาย
นักการเมือง
ผู้จัดการ
ครู
นักแสดง
พยาบาล
พนักงานต้อนรับ
นักการทูต
นักประชาสัมพันธ์
นักธุรกิจ

นักบิน
วิศวกร
สถาปนิก
นักท�ำแบบจ�ำลอง 3D
ช่างภาพ
นักออกแบบกราฟิก
ช่างยนต์
นักออกแบบวางผังเมือง
จิตรกร
นักตกแต่งภายใน

มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์

การมองภาพ
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ความฉลาดทางด้ า น

ความฉลาดทางด้ า น

ภาษา

ตรรกศาสตร์ แ ละ
คณิ ต ศาสตร์

นักเขียน
ทนาย
นักการเมือง
ครู
นักแต่งเพลง
นักข่าว
บรรณาธิการ
บรรณารักษ์
เลขานุการ
ภัณฑารักษ์

นักวิทยาศาสตร์
นักคณิตศาสตร์
วิศวกร
หมอ
นักเศรษฐศาสตร์
ทนายความ
นักบัญชี
โปรแกรมเมอร์
นักสถิติ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

อาชีพเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
ยังมีอาชีพอีกมากมายทีใ่ ช้ความฉลาด
ในแต่ละด้าน

ความฉลาดทางด้ า น

ดนตรี

นักดนตรี
นักร้อง
วาทยกร
ดีเจ
นักแต่งเพลง
นักพากย์
นักวิจารณ์เพลง
วิศวกรเสียง
นักดนตรีบ�ำบัด
นักเต้น

Notice!

นักแคสท์เกมส์ (Game Caster)
นักเขียนแอปพลิเคชัน
ผูด
้ แู ลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์
ผูชำ้ �นาญการเครือ
่ งพิมพ์ 3 มิติ
วิศวกรระบบราง
นักพยาธิวทิ ยาด้านการพูดและภาษา
นักตกแต่งอาหาร
นักทำ�โมเดลอาหาร
ผูเ้ ชีย
่ วชาญด้านการปรุงแต่งรสชาติ
วิดโี อกราฟเฟอร์
นักบำ�บัดการติดดิจทิ ลั
นักออกแบบโลกเสมือนจริง (AR)
วิศวกรนาโน
นักดนตรีคฟ
ั เวอร์
Social Media Administrator
ผูเ้ ชีย
่ วชาญด้านการระดมทุน
Youtuber
Vlogger

ความฉลาดทางด้ า น

ธรรมชาติ

นักวิทยาศาสตร์
นักธรรมชาติวิทยา
นักอนุรักษ์
เกษตรกร
สัตวแพทย์
นักฝึกสัตว์
นักโบราณคดี
นักธรณีวิทยา
นักดาราศาสตร์
นักชีววิทยา

อาชีพใหม่นา่ สนใจ
ในโลกยุค 4.0
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คณะที่ (คิดว่า) ใช่ และอาชีพที่ (คิดว่า) ชอบ!
: ความคิด VS ความจริง มองรอบด้านอาชีพที่ (คิดว่า) ใช่
เมื่อเรารู้ความฉลาดและอาชีพที่เหมาะสมแล้ว ก็เริ่มต้นหาเส้นทางเพื่อก้าวไปสู่อาชีพนั้นจริงๆ แต่รู้ไหม? เส้นทาง
แต่ละอาชีพไม่ได้มีแค่ที่เราเห็น ยังมีอะไรอีกมากมายซึ่งเราต้องมองให้รอบด้านมากกว่าที่เราเห็นในปัจจุบัน บางอาชีพ
อาจไม่ได้สวยหรูแบบที่เห็น บางอาชีพต้องท�ำงานหนักและใช้ความอดทนมากกว่าที่เราเคยคิดไว้
สิ่งที่คิด กับ ความเป็นจริง ของแต่ละอาชีพเป็นแบบไหน เรามีตัวอย่างของหลายๆ อาชีพมาให้ได้ดูกัน รู้แล้วลอง
กลับมามองรอบด้านอาชีพที่เราเลือกไว้ ค้นหาค�ำตอบดูว่า ความเป็นจริงเหมือนหรือต่างจากสิ่งที่เราคิดมากแค่ไหน
จะได้วางแผนเส้นทางอาชีพอย่างถูกทาง
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นั ก จิ ต วิ ท ยา

ทนาย

สิ่งที่คิด หมอโรคจิตเวช รักษาคนบ้า
ความเป็นจริง ศึกษาเกี่ยวกับการท�ำงานและจิตใจ
ของมนุษย์ วิเคราะห์ เพื่อป้องกัน และบ�ำบัดผู้ที่มี
ปัญหาทางด้านอารมณ์ และพฤติกรรมให้กลับมา
เข้าใจในชีวิตที่ถูกต้อง

สิ่ ง ที่ คิ ด วิ ช าชี พ อั น มี เ กี ย รติ เป็ น อาชี พ ที่ มี ส ่ ว น
ประคับประคองและผดุงความยุติธรรม
ความเป็นจริง ต้องมีจริยธรรมสูง ท่องจ�ำกฎหมาย
มาตราต่างๆ ความท้าทายอยู่ที่ความแตกต่างและ
ความยากง่ายของแต่ละคดี

นั ก การทู ต

สถาปนิ ก

สิ่งที่คิด มีแต่ภารกิจที่เคร่งเครียด และเป็นทางการ
หรืออยู่ในสังคมอู้ฟู่ งานดินเนอร์หรู
ความเป็นจริง ต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างสูง
เพือ่ แก้ปญ
ั หาประเทศ รักษาและส่งเสริมผลประโยชน์
ให้กับประเทศ

สิ่งที่คิด ค่าตอบแทนสูง วาดรูปเก่ง ออกแบบอาคาร
ประเภทต่างๆ ให้สวยงาม
ความเป็นจริง เวลาส่วนตัวและการพักผ่อนน้อย
ความรั บ ผิ ด ชอบสู ง หากมี ส่ิ ง ผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น ใน
อนาคต สถาปนิกคือคนที่ถูกฟ้องคนแรก

เทรนเนอร์

นั ก กี ฬ า

สิ่งที่คิด ท�ำงานแค่วันละไม่กี่ชั่วโมง ง่ายๆ รายได้ดี
ความเป็ น จริ ง จั ด ตารางและเทคนิ ค การออก
ก� ำ ลั ง กายให้ เ หมาะสมกั บ ลู ก ค้ า แต่ ล ะคน ต้ อ งมี
ความรูอ้ ย่างจริงจังเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
นันทนาการ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

สิ่งที่คิด สุขภาพดี เล่นกีฬาเก่ง ค่าตอบแทนสูง
ความเป็นจริง ต้องฝึกซ้อมตามตาราง แรงกดดันสูง
รายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลงานและผู้สนับสนุน
โปรแกรมเมอร์

สิ่งที่คิด คนเขียนโค้ด (Code) งานท้าทาย รายได้ดี
ความเป็นจริง ต้องใช้สมาธิสูงและศัพท์เฉพาะเยอะ
มีความเครียดสูง งานเร่ง และมีรายละเอียดเยอะ

นั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย

สิ่งที่คิด ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก เป็นงานขายประกัน
ความเป็นจริง เป็นที่ต้องการของบริษัทประกันภัย
อี ก เป็ น จ� ำ นวนมาก มี ทั ก ษะทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ดี
ต้ อ งวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และมี ค วามสามารถในการ
คาดการณ์

ครู

สิง่ ทีค่ ดิ ให้ความรูส้ งั่ สอนนักเรียน สร้างแรงบันดาลใจ
ผู้เสียสละ
ความเป็น จริง ยืนแทบตลอดทั้งวัน ต้องมีความ
รับผิดชอบ และสละเวลาส่วนตัว ไม่ได้มีแค่การสอน
อย่างเดียว มีการท�ำประเมิน ท�ำสรุป ท�ำเอกสาร
ค่าตอบแทนน้อย

วิ ศ วกรเสี ย ง

สิ่งที่คิด ค่าตอบแทนสูง ท�ำงานในวงการบันเทิง
พบเจอศิลปินมากมาย
ความเป็นจริง มีความช�ำนาญและมีความรู้ในการ
จัดการด้านเสียง มีความเข้าใจในดนตรี ท�ำงานร่วม
กับโปรดิวเซอร์หรือผู้ก�ำกับ

เชฟ

สิ่งที่คิด ท�ำอาหารเก่ง อยู่ในโรงแรม รายได้สูง
ความเป็นจริง ใช้แรงมาก ต้องมีความอดทนต่อ
แรงกดดันระหว่างการท�ำงาน ทานอาหารไม่เป็นเวลา

สั ต วแพทย์

สิ่งที่คิด ใจดี รักสัตว์ รายได้ดี
ความเป็ น จริ ง รักษาสัตว์แทบทุกชนิด และต้อง
รักษาความรู้สึกเจ้าของสัตว์ ไม่ใช่วิชาชีพที่มีรายได้
มากมายนัก
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ทักษะที่เด็กไทยควรมีในอนาคต
เพราะโลกมีก ารเปลี่ยนแปลงอย่า ง
รวดเร็ ว ท� ำ ให้ มี อ าชี พ ใหม่ ๆ ให้ ท� ำ
ความรู ้ จั ก เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก วั น แล้ ว ทั ก ษะ
อะไรบ้ า งที่ เ ด็ก ไทยจ�ำเป็น ต้องมี เพื่อ
เตรี ย มพร้ อ มกั บ อาชี พ ในอนาคต
ดร.วิ ริ ย ะ ฤาชั ย พาณิ ช ย์ ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง
eduzone.com มีค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
ทั ก ษะที่ เ ด็ ก ไทยต้ อ งมี มาฝากให้ ไ ด้
เตรี ย มความพร้อมกัน

คิดอย่างไรกับการศึกษาไทย
การศึกษาไทยให้เรียนในเรื่องที่อาจจะไม่ได้ใช้ใน
ชีวิต แล้วยังต้องท่องจ�ำไปสอบเพื่อให้ผ่าน เป็นการเรียนที่
ต้องอ่านหนังสือเพือ่ สอบแข่งขันกัน กลายเป็นความกดดัน
ความทุกข์ของเด็ก ท�ำไมเราไม่หาวิธีการที่จะบอกว่าเด็ก
คนนั้นเขาควรจะไปทางไหน ควรจะเป็นอะไร ส่งเสริมสิ่งที่
เขาสนใจจริงๆ มันยังเป็นสิง่ ทีข่ าดหายไปในการศึกษาไทย

ทักษะทีเ่ ด็กไทยควรมี
คนเราสามารถประสบความส�ำเร็จได้ ถ้าเรามีทักษะ
ที่ ค รบพร้ อ ม ทั ก ษะแรก ก็ คื อ ทั ก ษะของ ‘การเรี ย นรู ้ ’
หมายความว่าไม่รู้ก็ค้นหา มีแหล่งเรียนรู้มากมายในโลก
ไม่จ�ำเป็นต้องเรียนเฉพาะในมหาวิทยาลัย คุณอยากเก่ง
คุณสามารถท�ำได้วนั นีเ้ ลย เพียงแค่คณ
ุ เข้าไปในแหล่งเรียนรู้
ซึ่งมันมีมากมายในโลก ทักษะที่สอง ‘อดทน’ คุณต้องรู้จัก
อดทนต่อความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน คุณจะกลายเป็นคนที่
ประนีประนอมต่อความคิดเห็นที่ต่างออกไปของแต่ละคน
มันจะท�ำให้คุณประสบความส�ำเร็จในชีวิต ทักษะที่สาม
ทักษะใน ‘การคิด’ ความคิด 3 อย่าง ที่บ้านเมืองเรา
ต้องการ คือ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และความ
คิดแบบตรรกะ ความคิดเหล่านี้ท�ำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ
ได้ ที่ส�ำคัญอีกอย่างคือ ‘ความซื่อสัตย์’ นี่เป็นสิ่งที่มีค่า
มากในทุกสังคม

พ่อแม่ควรทำ�ความเข้าใจอะไรบ้าง
ถ้าพ่อแม่ยังคิดว่าความส�ำเร็จของลูก จะเหมือนกับ
ความส�ำเร็จของเขาในอดีต เขาต้องคิดใหม่ สภาพแวดล้อม
เปลี่ยนไปเยอะ พ่อแม่ต้องนึกเสมอว่าเราจะสนับสนุนลูก
ในสิ่งที่เขาชอบได้อย่างไร อย่าไปยึดติดอยู่กับความส�ำเร็จ
โบราณ ส�ำหรับตัวเด็กเอง คุณต้องคิดว่าควรพัฒนาตัวเอง
เรื่องอะไรบ้าง แล้วลงมือท�ำอย่างจริงจัง

แนะให้แนว ปี5 : ทักษะที่เด็กไทยควรมีในอนาคต
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สิ่งที่พ่อแม่น่าจะรู้นานแล้ว
นอกจากที่ หมอมิ น บานเย็ น พญ.เบญจพร ตันตสูติ จะเป็นจิตแพทย์
เด็ ก และวั ย รุ ่ น แล้ ว ยั ง เป็ น เจ้ า ของ
เพจเข็นเด็กขึ้นภูเขา เพจที่ช่วยสร้าง
ความเข้าใจ ให้คำ�ปรึกษา แก่เด็กๆ วัยรุน
่
รวมถึงผูป
้ กครองด้วย หมอมินบานเย็น
จึงมาไขข้อสงสัยว่า ถ้าลูกยังไม่รต
ู้ วั เอง
ว่าอยากจะเรียนอะไร พ่อกับแม่จะพา
ลูกไปค้นหาเส้นทางที่ชอบยังไงดี

เด็กทีไ่ ม่รวู้ า่ ตัวเองถนัดอะไร พ่อแม่ควรจะทำ�
อย่างไร
คุณพ่อคุณแม่มักจะมาถามหมอว่า เวลาถามลูกว่า
ลูกจะเรียนอะไร หรือว่าลูกอยากจะเป็นอะไร ลูกมักตอบ
ว่ายังไม่รู้ ยังไม่แน่ใจ จริงๆ เป็นเรื่องธรรมดา เพราะเด็กๆ
ยังไม่มปี ระสบการณ์เพียงพอ และยังเห็นโลกไม่กว้างขวาง
เท่าผู้ใหญ่ แต่ที่หมอเห็นบ่อยๆ ก็คือ บางทีเด็กมีสิ่งที่เขา
ชอบ และเขาสนใจอยูใ่ นใจ แต่วา่ ด้วยเสียงของคนรอบข้าง
บอกว่า เขาควรจะเป็นแบบนัน้ แบบนี้ แต่สงิ่ ทีเ่ ป็นประโยชน์
กับเขา อาจไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบก็ได้ แล้วจะรู้ได้ไงว่าลูกชอบ
อะไร หรือเขาถนัดอะไร ก็ต้องให้เขาได้ลองศึกษา ได้ลอง
หาข้อมูล หรือว่าได้ลองท�ำ ซึ่งท�ำให้เด็กเห็นอะไรกว้างขึ้น

คน ที่อาจเรียนไม่ได้เก่งเท่าไหร่ แต่เขามีความชอบหรือรัก
ที่จะท�ำ เขาก็ท�ำได้ดีนะ ตรงกันข้ามกับเด็กที่เรียนเก่ง แต่
เขาไม่ได้อยากจะเรียน เขาก็ท�ำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ บาง
ครั้งมันไม่ตรงไปตรงมาว่า เรียนเก่ง ก็ต้องไปเป็นหมอ ไป
เป็นวิศวกร มันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไป เป็นในสิ่งที่เขาชอบ
เรียนอะไรที่เขาสนใจ เขาจะท�ำได้ดีทีเดียว

สิง่ ทีเ่ ด็กวัยนีต
้ อ
้ งการจากพ่อแม่
ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ และน้องๆ ที่อาจยังไม่ทราบว่า
ตัวเองอยากจะเป็นอะไร หรือว่าอยากจะท�ำอะไร ก็อย่า
เพิ่งเครียด หรือว่าไม่สบายใจ เนื่องจากเรายังมีข้อมูลไม่
เพียงพอ มันเลยท�ำให้เรายังไม่รวู้ า่ เราอยากจะเป็นอะไรต่อ
เพราะฉะนัน้ หมอว่า เราไปหาข้อมูลให้ได้มากขึน้ ท�ำให้เขา
เลีย
้ งลูกอย่างไรให้พอดี
รู้ว่า แต่ละอาชีพ ท�ำอะไรกันบ้าง มีปัญหา มีอุปสรรคยังไง
การที่เราจะประสบความส�ำเร็จ มันไม่ใช่แค่ความ ก็น่าจะสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ให้กับลูกๆ ได้
ฉลาด หรือ IQ ดี มันต้องมีอีกคุณสมบัติ ที่เรียกว่า ‘ฉันทะ’
คือความรัก ชอบในสิ่งที่เขาท�ำ เด็กนักเรียนแพทย์หลายๆ
แนะให้แนว ปี5 : สิ่งที่พ่อ แม่น่าจะรู้นานแล้ว
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สิ่งที่ต้องมีเพื่ อเป็ นวิตามินบ�ำรุงชีวิต
เพลงรักความหมายดีๆ จากค่ายเพลง
LOVEiS ล้วนกลั่นมาจากความรักในสิ่ง
ที่ ท� ำ ของ บอย - ชี วิ น โกสิ ย พงษ์
นั ก แต่ ง เพลง และผู ้ บ ริ ห ารค่ า ยเพลง
LOVEiS ที่เชื่อมั่นว่า ถ้าค้นพบว่าตัวเอง
อยากท� ำ อะไรตั้ ง แต่ เ ด็ ก จะเป็ น วิ ต ามิ น
บ�ำรุงชีวิต ที่ท�ำให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่าง
เข้ ม แข็ ง

วิตามินบำ�รุงชีวต
ิ ของเด็กวัยนีค
้ อ
ื อะไร
มัธยมเป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ เราต้องพยายาม
จินตนาการว่าอีก 10-20 ปีขา้ งหน้า เราอยากเห็นตัวเองอยู่
ตรงไหน บนอาชีพไหน และท�ำอะไรอยู่ พยายามคิดเรื่อง
นี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะคอย
ดึงดูดสิง่ ทีเ่ ราอยากจะไปเรียนรู้ ถ้าหาสิง่ ทีอ่ ยากจะเป็นเจอ
ก็วิ่งตามเป้าหมายนั้น นี่คือ วิตามินบ�ำรุงชีวิต

ความสุขในชีวต
ิ คืออะไร
ความสุขในชีวิต คือการเกิดมาแล้วได้เป็นในสิ่งที่เรา
ถูกสร้างให้เป็น การที่เราได้รู้ตัวเองว่าชอบอะไร ได้เข้าใจ
ตัวเองว่าถูกสร้างมาเป็นอะไร เราจะพบว่า ความสุขคือ
การที่ได้มีชีวิตที่เป็นของตัวเอง แล้วเผื่อแผ่หน้าที่การงาน
เหล่านั้นให้ผู้อื่น สร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น
ฝากข้อคิด ถึงคุณพ่อคุณแม่
ผมเข้าใจว่าทุกคนรักและปรารถนาดีกับลูก แต่ต้อง
ยอมรับก่อนว่าชุดความคิด ชุดความรูท้ เี่ รามีอยู่ ตัง้ แต่ตอน
ทีเ่ รายังเด็ก จนถึงตอนนีม้ ันหมดความหมายไปแล้ว ดังนัน้
การที่เราจะรักลูก เราควรจะต้องรักเขาในสิ่งที่เขาอยาก
จะเป็น ไม่ใช่ที่เราอยากให้เป็น เพราะไม่เช่นนั้น คือการรัก
ตัวเอง ถ้าเรารักลูก แบบทีย่ อมรับในตัวลูก ผมเชือ่ ว่าตรงนัน้
จะเป็นแรงผลักดันมหาศาลให้กับลูกได้ เพราะคุณพ่อคุณ
แม่คือก�ำลังใจที่ส�ำคัญที่สุด

หากชีวต
ิ นีไ้ ม่เป็นอย่างหวัง เราควรทำ�อย่างไร
ยิง่ เร็วเท่าไหร่ ทีย่ งิ่ คิดออกว่า 10 ปีขา้ งหน้าเราจะเป็น
อย่างไร โอกาสที่จะพลาดเป้าน้อยมากเลย ถ้าวันนี้เราเริ่ม
บอกว่า อีก 10 ปีข้างหน้า อยากกินมะม่วง เราปลูกมะม่วง
วันนี้ อีก 10 ปีขา้ งหน้า ก็ต้องได้กนิ มะม่วง แต่ถ้าวันนีก้ ำ� ลัง
อยู่ในจุดที่รู้สึกท�ำให้พ่อแม่ผิดหวัง ตัวเราเองก็ผิดหวัง ยังมี
เวลาอีกตั้ง 60 ปี ที่จะท�ำให้ตัวเองสมหวัง มันก็ยังไม่สาย

แนะให้แนว ปี5 : สิ่งที่ต้อ งมีเพื่อ เป็นวิตามินบ�ำรุงชีวิต
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คณะมีแววมาแรงในปี หน้า
ปี ห น้ า มี ค ณะอะไรบ้ า งที่ ม าแรง
พี่ลาเต้ – มนัส อ่อนสังข์ บรรณาธิการ
ข่ า วการศึ ก ษา เว็ บ เด็ ก ดี ด อทคอม
(Dek-D.com) จะเป็ น พ่ อ หมอมา
พยากรณ์จากประสบการณ์ด้านการ
ศึ ก ษาของเขาที่มีม าอย่า งยาวนาน

คณะยอดฮิต
คณะยอดฮิตของเด็กสายวิทย์ เริ่มจาก แพทยศาสตร์
ทั น ตแพทยศาสตร์ สั ต วแพทยศาสตร์ เภสั ช ศาสตร์
เป็น 4 คณะที่คะแนนสูงสุด สายศิลป์คือ อักษรศาสตร์
นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ การที่จะสอบเข้า
ต้องท�ำคะแนนให้ได้สูงมากๆ

เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างไรดี
อย่างแรกจะต้องมี แฟ้มสะสมผลงาน เราต้องท�ำ
ผลงานให้เข้ากับคณะที่อยากเข้า อย่างที่สอง เกรดเฉลี่ย
ใช้เป็นคะแนนในการเข้ามหาวิทยาลัย บางที่ใช้เป็นด่าน
แรกเลยว่าต้องไม่ต�่ำกว่าเท่าไร อย่างที่สาม รู้คณะที่อยาก
เข้า มันท�ำให้เรารู้ว่าเราควรจะมุ่งไปทางไหน วิชาไหน
ส�ำคัญ ถ้ามีครบทั้งสามอย่าง มันจะท�ำให้น้องมีความ
พร้อมมากขึ้น

สาขาอะไรจบมามีงานทำ�แน่ๆ
สาขามาแรงและเป็นสาขาแห่งอนาคตจบมาแล้ว
มีงานท�ำแน่ๆ คือ สาขาวิศวกรรมระบบราง เป็นสาขา
ที่ประเทศก�ำลังต้องการมาก เพราะว่าเราจะมีรถไฟฟ้า
อีกหลายสาย สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมี จบไปท�ำงานอยู่
กลางมหาสมุทรแต่เงินเดือนดีมาก อีกสาขาคือ การจัด
การออแกไนซ์ เพราะในยุคปัจจุบันแต่ละองค์กรต้องการ
ออแกไนซ์มาช่วยท�ำให้งานส�ำเร็จตามต้องการ

ถ้ายังไม่รวู้ า่ จะเรียนอะไร
น้องๆ คนไหนที่ยังหาคณะไม่ได้ ลองเปิดดูหลักสูตร
ของแต่ละมหาวิทยาลัย ในคณะที่เราอยากเรียนแล้วดู
เลยว่า วิชาที่เขาสอนเป็นวิชาที่เราอยากเข้าไปเรียนไหม
ถ้าใช่เราก็ทำ� ทุกวิถที างให้เราสอบติด เข้าไปเรียนไปพัฒนา
ตัวเองในคณะนัน้ และท�ำให้ตวั เองกลายเป็นคนมีของให้ได้
จบออกมาเราจะเป็นคนที่ทุกคนอยากท�ำงานกับเรา

แนะให้แนว ปี5 : คณะมีแววมาแรงในปีหน้า
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สร้า งแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวตน

ปัญหาที่เด็กไทยต้องการค�ำตอบ
เพราะคลุกคลีให้ค�ำปรึกษา แนะแนว
ท า ง ใ ห ้ กั บ เ ด็ ก ๆ ม า น า น ท� ำ ใ ห ้
ชายฝั่ง - น.สพ.ฝั่งนที ประภาสะวัต
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญการค้ น หาตั ว ตน จาก
สถาบันแนะแนวการศึกษา Know Are
เข้ า ใจว่ า ปั ญ หาของเด็ ก ไทยในวั น นี้
คื อ อะไร

การศึกษาไทยในปัจจุบน
ั
เด็กที่อยู่ในเมือง หรือในตัวเมือง จะมีโอกาสเข้าถึง
การศึกษามากกว่าเด็กที่อยู่ทางชนบท ส่วนหนึ่งอาจจะ
เป็นเรื่องของมาตรฐานการศึกษาไทย ในแต่ละโรงเรียนมี
มาตรฐานของครูไม่เท่ากัน ท�ำให้การเรียนหรือความเจริญ
ทางการศึกษา กระจุกอยู่ในเมือง และการที่เด็กเรียนโดย
ไม่มีแรงบันดาลใจ เชื่อว่าการเรียนคือหน้าที่ที่ท�ำให้จบไป
ในแต่ละวัน มากกว่าที่จะท�ำเพื่อจุดหมายบางอย่าง

อยาก วิธีการหรืออุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง เขา
สามารถแก้ปัญหาได้หมด เพราะเขาอยากเติบโต อยากที่
จะเก่ง เราก็จะไม่ต้องมาบังคับให้เด็กตั้งใจเรียน
ปัญหาทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้ ในอนาคต
การเติบโตทางมุมมองต่ออนาคตของผูป้ กครองไม่ทนั
กับยุคสมัยปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ เอา
ภาพเดิมๆ ของตัวเองเมือ่ 20-30 ปีทแี่ ล้วมาให้ลกู วันนีล้ อง
ถามเด็กว่า อยากเป็นอะไร มันจะหนีไม่พ้น หมอ วิศวกร
แต่ปัจจุบันมีอาชีพใหม่ๆ อาชีพอื่นๆ ที่เป็นทางเลือก และ
เกิดผลกระทบต่อสังคมเพิม่ ขึน้ รวมถึงเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
ท�ำให้มุมมองหรือรูปแบบของอาชีพเปลี่ยนไป ทักษะที่เคย
จ�ำเป็นมันก็เปลีย่ นไป แต่วนั นีผ้ ปู้ กครองตามไม่ทนั ส่งผลให้
เด็กทีอ่ ยูก่ บั ผูป้ กครอง ก็ได้รบั ทัศนคติแบบนัน้ มา แต่เผอิญ
ว่าตอนจบมาแล้ว ก็เพิง่ มารูต้ วั เองว่า สังคมมันไม่ใช่แบบนัน้
สิ่งแวดล้อมหรือว่าอาชีพต่างๆ ไม่ใช่แบบที่พ่อแม่เราเคย
บอก แต่วันนั้นเราปรับตัวไม่ทันแล้ว

ปัญหาของเด็กไทยทีย
่ งั แก้ไม่ได้
ความยากคือการท�ำให้คณ
ุ ภาพของครูแต่ละโรงเรียน
เท่ากัน กับอีกประเด็นคือ เด็กไม่มเี ป้าหมาย เพราะโรงเรียน
ในประเทศไทย มีไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ที่มีครูแนะแนว ที่
จบการศึกษาด้านแนะแนวโดยตรง พอเด็กไม่มีคนแนะน�ำ
แนวทาง ท�ำให้เด็กไม่มโี อกาสเห็นเป้าหมายว่าตัวเองก�ำลัง
เรียนไปท�ำไม ผมว่าครูแนะแนวมีบทบาทมากทีจ่ ะท�ำให้เด็ก
รู้เป้าหมายในชีวิต และท�ำให้เขามีความอยาก พอคนเรา

แนะให้แนว ปี5 : ปัญหาที่เด็กไทยต้อ งการค�ำตอบ
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CONGRATULATIONS

ยินดีด้วยกับคนเก่ง
: ทุกคนเก่งในแบบฉบับของตัวเอง
เป็นยังไงกันบ้าง? พอรูแ้ ล้วใช่ไหมว่าเรามีความฉลาดแบบไหน มีอาชีพอะไรบ้างทีเ่ หมาะกับความฉลาดแต่ละด้าน
เราคงเห็นแล้วว่า แต่ละอาชีพมีความน่าสนใจแตกต่างกันไป แต่อาชีพไหนล่ะทีเ่ หมาะกับตัวเราทีส่ ดุ ถ้าเลือกได้แล้วลอง
หาข้อมูลต่อว่า คณะไหนจะช่วยสนับสนุนอาชีพทีเ่ ราใฝ่ฝนั ได้มากทีส่ ดุ และหาเหตุผลอีก 4 ข้อ เพือ่ เรียนคณะที่ (คิดว่า) ใช่
และอาชีพที่ (คิดว่า) ชอบ
1. ชอบ เราชอบในการท�ำสิ่งนี้ สามารถท�ำซ�้ำได้เรื่อยๆ ถึงแม้จะยากบ้าง แต่ได้ท�ำแล้วมีความสุข
2. ถนัด เรียน และท�ำสิ่งนั้นออกมาได้ดี ท�ำแล้วผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดี
3. เลี้ยงชีพได้ สิ่งที่ท�ำจะต้องมีคนต้องการ มีตลาดรองรับสิ่งที่เราท�ำอยู่มากพอ
4. มีประโยชน์ต่อผู้อื่น คนเราทุกคนล้วนต้องการที่จะท�ำประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม และสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่
หล่อเลี้ยงหัวใจท�ำให้เราอยู่ในอาชีพนี้ได้ต่อไป
แน่นอนว่าไม่มีทางไหนที่เลือกแล้วจะสบายไปตลอด
ไม่มีทางไหนที่เลือกแล้วจะถูกต้องไปตลอด
และไม่มีค�ำตอบส�ำเร็จรูปที่จะท�ำให้ชีวิตประสบความส�ำเร็จ
สิ่งส�ำคัญที่สุดก็คือ ออกไปลองให้รู้
แล้วกลับมาคิด ไตร่ตรองให้ดีว่าที่ลองท�ำไปนั้น ใช่! กับเราแล้วหรือยัง
ส�ำหรับใครที่กลัวผิดพลาด หรือว่าตัดสินใจไม่ได้ บอกเลยว่าการตัดสินใจนั้นไม่มีถูก 100% หรือผิด 100%
หาค�ำตอบของตัวเองให้เจอว่าเราเลือกสิ่งนี้ไปเพราะอะไร จะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังกับการตัดสินใจของตัวเอง สู้ๆ!
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JOB
CAFE´
จับเข่าคุยกับรุ่นพี่และ
เจ้าของอาชีพ
ในเรื่องที่ (อาจ) ไม่เคยรู้

“อาชีพไหนที่เหมาะกับเรา ?”
ถ้ามีเครื่องมือที่ท�ำให้รู้อนาคต ค�ำถามนี้คงตอบได้ไม่ยาก แต่เพราะเราไม่มีทางรู้สิ่งที่รออยู่ข้างหน้า วิธีที่ดีที่สุด คือ
การเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ หรือ Human Library ซึ่งเป็นการแชร์ความรู้และประสบการณ์ผ่านการพูดคุยกับ
‘ตัวจริง’ ในแต่ละด้าน ที่ท�ำให้เข้าใจมากกว่าการอ่านหนังสือ หรือดูคลิปวิดีโอ เพราะสามารถซักถามได้ทุกแง่ทุกมุม
ข่าวดีคือ เรามี JOB Cafe´ 7 แห่ง ที่ด้านในมีเจ้าของอาชีพและรุ่นพี่จาก 7 อาชีพ ทั้งสายวิทย์ สายศิลป์ และอาชีพ
ใหม่มาแรง มาพูดคุยและแบ่งปันความรู้ที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน
ใครอยากรู้จักอาชีพไหน เปิดประตูเข้าไปนั่งล้อมวงเลย!
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นักร้อง /
นักดนตรี
‘เท่’ ‘เงินดี’ ‘มีชื่อเสียง’ สามค�ำ
แรกที่หลายคนนึกถึง เมื่อพูด
ถึงอาชีพ นักร้อง / นักดนตรี
แต่ความเป็นจริงอาชีพนี้เป็น
อย่ า งที่ คิ ด ไว้ ไ หม บอย สุรัตน์ รุ่งพุทธิกุล นักร้องน�ำ
วง PILLS จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอใช้ พื้ น ที่
เล็ ก ๆ ตรงนี้ มาพู ด คุ ย กั น
แบบเคลียร์ๆ ว่าสิ่งที่คิดไว้น่ะ
อะไรถูก อะไรผิด

ร้องเพลงเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องใช้โซเชียล
มีเดียควบคูไ่ ปด้วย
ยูทูป เฟซบุ๊ก มีส่วนท�ำให้คนรู้จักมากขึ้น วง PILLS
อัพเดตงานในเพจเสมอ และหาโปรดักชั่น เฮ้าส์ ฝีมือดีท�ำ
MV ลงยูทูป

กำ�หนดเวลาการทำ�งานได้
ค่อนข้างเลือกจ�ำนวนงานได้ บอยท�ำงานวันละ 1 ชัว่ โมง
6 วัน / สัปดาห์ เวลาที่เหลือเขาจะขายของออนไลน์และ
พักผ่อน
ต้องเสียงดีเล่นดนตรีเป็น ถึงเป็นนักร้องได้
ไม่จ�ำเป็น ทุกอย่างฝึกฝนกันได้ บอยเองก็ใช้พรแสวง
ฝึกฝนจนร้องเพลงเป็น

อาชีพนีทำ
้ �ให้สขุ ภาพเสีย
ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองมากกว่า บอยไม่มีปัญหา
เรื่องสุขภาพ เขานอนวันละ 8 ชั่วโมง ไม่กินเหล้า และไม่
สูบบุหรี่

การไปออดิชน
ั่ ตามร้านอาหาร ยังเป็นใบเบิกทาง
การเป็นนักร้องได้ในยุคนี้
จริง วง PILLS ก็ไปออดิชั่นตามร้านอาหาร และเป็น
รายได้หลักของพวกเขาในเวลานี้

หากใครอยากเป็น ‘นักร้อง / นักดนตรี’ ลองเริ่มจากการประกวดตามเวทีต่างๆ หาคาแรกเตอร์ที่ชัดเจน ท�ำความ
รู้จักคนในวงการให้มาก อย่างวง PILLS รู้จักกับ ‘The Toys’ ที่ช่วยพวกเขาท�ำเพลง และพวกเขายังฝึกฝนตัวเองอย่าง
สม�ำ่ เสมอจนฝีมอื ไปเข้าตาค่ายเพลงดัง Spicy Disc จนได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัด แต่อาชีพนีก้ ม็ คี วามเสีย่ งอยูไ่ ม่นอ้ ย ควร
หาอาชีพอื่นมาท�ำเสริมด้วย
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ทันตแพทย์
อาชี พ ทั น ตแพทย์ หลายคน
อาจคิ ด ว่ า ง่ า ยกว่ า แพทย์
สาขาอื่ น แต่ ค วามจริ ง แล้ ว
ความยากของอาชี พ นี้ ก็ ไ ม่
ได้ น ้ อ ยไปกว่ า ใคร ลองฟั ง
แนน - ทั น ตแพทย์ ห ญิ ง
บุ ษ ก ร โ อ ส ถ า เ ลิ ศ
ทั น ตแพทย์ โ ร ง พ ย า บ า ล
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สรุปประสบการณ์อาชีพและ
เคล็ดลับในการเรียนสาขานี้
กัน

ศิลปะจำ�เป็นสำ�หรับหมอฟัน
ทันตแพทย์มอ
ื ใหม่ตอ
้ งลองสนามในชุมชน
เพราะในหลักสูตรจะมีการน�ำเทียนมาแต่งให้เป็นรูป
ช่วงท้ายของการเรียนต้องฝึกงานโดยออกไปชุมชน
ฟัน คนไม่ถนัดศิลปะจะใช้เวลาท�ำมากกว่าเป็นเท่าตัว
และโรงพยาบาลศูนย์ เป็นการท�ำงานจริง โดยไม่มอี าจารย์
มาคอยแก้ไขให้เหมือนตอนเรียน
กิจกรรมเป็นเรือ
่ งสำ�คัญ
ระหว่างเรียนการท�ำกิจกรรมเป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะ ทันตแพทย์เป็นอาชีพเสีย
่ งโรค!
สุดท้ายพอจบมาแล้ว คนที่กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
เพราะต้องใช้สายตามาก ใช้แรงมาก และอาจมี
กิจกรรมที่ท�ำระหว่างเรียนในใบสมัคร จะมีภาษีดีกว่าคน อาการปวดหลัง หรือหมอนรองกระดูกคอเสื่อมในอนาคต
ไม่ท�ำกิจกรรมเลย
เพราะต้องยืนท�ำงานเป็นเวลานาน
จิตวิทยาก็จำ�เป็นไม่แพ้กน
ั
ต้องมีจรรยาบรรณ
การสื่อสารกับคนไข้ จ�ำเป็นต้องมีศิลปะในการพูด
เช่น การอุดฟัน ถ้ามีน�้ำลายเข้ามาจะอุดไม่ค่อยติด
โน้มน้าวให้เขาเข้าใจ ยอมรักษา ดูแลปากและฟันอย่าง ต้องเริ่มต้นท�ำใหม่ ถ้าขาดจรรยาบรรณ การรักษาก็จะไม่
ถูกต้อง
สมบูรณ์
ทันตแพทย์ไม่ใช่อาชีพง่ายๆ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ใช่ แล้วพร้อมจะ
เดินไปเส้นทางสายนี้แม้จะล�ำบากขนาดไหน ก็ลุยเลย!
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วิศวกร
อาชีพสุดเท่ คือค�ำนิยามที่หลาย
คนนึกถึง ‘วิศวกร’ แต่เบื้องหลัง
แล้วอาชีพนี้มีความลุยมากกว่าที่
คิด ซึง่ แม็กซ์ - อุเทน เอีย้ มสกุล
วิศวกร ทีจ่ บคณะวิศวกรรมศาสตร์
แมคคาทรอนิ ก ส์ และก� ำ ลั ง
ท� ำ งานอยู ่ บ ริ ษั ท เอกชนแห่ ง
หนึ่งในจังหวัดระยอง พร้อมกับ
ปริน้ ท์ - สิทธิชยั ฉันทวิทยา ทีก่ ำ� ลัง
เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิชาวิศวกรรมการผลิต สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ จะมาแบ่งปัน
เรือ่ งราวของอาชีพนีใ้ ห้ฟงั

ได้นง่ั รถเท่ๆ สัง่ งานคนอืน
่ เท่ๆ
ไม่ใช่เสมอไป เพราะวิศวกรต้องลงมือลงแรง เข้าไป
คลุกคลีหน้างาน ที่ทั้งร้อนและเหม็น ไม่ได้อยู่ออฟฟิศ
ตลอดเวลา

องค์กรญีป
่ น
ุ่ ต้องขยัน องค์กรฝรัง่ ดูทผ
ี่ ลงาน
การท� ำ งานองค์ ก รฝรั่ ง และญี่ ปุ ่ น จะแตกต่ า งกั น
องค์กรญี่ปุ่นจะขยันมาก ไม่มีใครเข้าท�ำงาน 8 โมงเช้า
แล้วเลิก 5 โมงเย็น เพราะความขยันบ่งบอกว่าท�ำงานเก่ง
และดี เขาจะไม่กลับก่อนเจ้านาย ส่วนองค์กรฝรั่ง ไม่ได้
มองว่าความขยันท�ำให้คนเก่ง แต่จะมองที่ผลลัพธ์ของ
งานมากกว่า

เลขก็ยาก ฟิสก
ิ ส์กย
็ าก กลัวเรียนไม่รเู้ รือ
่ ง
ใครกังวลว่าเรียนยาก เรียนไม่รู้เรื่อง ไม่ต้องห่วง
เพราะมีเพื่อนช่วยตอนเรียนเสมอ และให้เชื่อมั่นในตัวเอง
ว่า เราทุกคนมีศักยภาพพอที่จะเรียนได้

สิง่ ทีว่ ศ
ิ วกรต้องมี คือยึดหลักการ PDCA
วิศวกรมีหลักการอยู่ 4 อย่าง เรียกว่า PDCA
P คือ PLAN วิศวกรต้องวางแผนเป็น
D คือ DO ลงมือท�ำให้ได้
C คือ CHECK เช็คว่าสิ่งที่ท�ำสอดคล้องกับแพลนไหม
A คือ ACT ลงมือท�ำได้จนส�ำเร็จ

ต้องเข้าสังคม กินเหล้าเก่ง
สังคมวิศวกรขึน้ ชือ่ เรือ่ งการสังสรรค์ แต่ไม่จำ� เป็นต้อง
กินเหล้าเก่ง ขึ้นอยู่กับเราว่าจะอยู่กลุ่มไหน

หากใครอยากเป็นวิศวกร แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นวิศวกรด้านไหนดี ให้ลองไปดู
อาชีพนัน้ ทีห่ น้างานจริงๆ แล้วลองจินตนาการว่า เราจะท�ำได้ไหม จะช่วยค้นหาตัวตน
ของเราได้เป็นอย่างดี
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นักธุรกิจ

ดูเหมือนว่า ‘นักธุรกิจ’ จะเป็น
อาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่ไป
แล้ว แต่หลายคนอาจสงสัยว่า
ถ้าอยากเป็นนักธุรกิจต้องเรียน
อะไร เต้ - พิสทิ ธิ์ รตนวัณณ์
Marketing Manager ของ The
Marvel Experience Thailand
จึงพาน้องๆ ออกไปค้นหาว่า
ถ้าอยากเป็นนักธุรกิจ พวกเขา
ต้องเรียนอะไร และท�ำอะไร
บ้างในรั้วมหาวิทยาลัย

เรียนอะไรดี ระหว่าง เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
และการตลาด
แต่ละคณะมีรายละเอียดการเรียนแตกต่างกันไป
เศรษฐศาสตร์จะสอนให้มองภาพใหญ่ มองเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองของประเทศ ส่วนบริหารธุรกิจ จะมองหาวัตถุดิบ
อันไหนราคาถูก และมีคุณภาพดีเหมาะกับสินค้าของเรา
และการตลาด คือ คิดขายของออกมาให้ปัง

อยากทำ�ธุรกิจสักอย่าง ต้องดูกอ
่ นว่าเหมาะจะทำ�
ในตอนนีไ้ หม
เพราะสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไป หาธุรกิจที่
ตลาดยังขาด หรือท�ำธุรกิจที่ต้องต่อสู้กับธุรกิจที่มีอยู่ให้ดี
กว่าเดิม

ขยันทำ�กิจกรรมมหาวิทยาลัย
ซึ่งช่วยฝึกให้เราลงมือ คิดแก้ปัญหา พร้อมๆ กับ
หลักสูตรแต่ละมหาวิทยาลัยมีจด
ุ เด่นไม่เหมือนกัน พาเราไปรู้จักกับผู้ใหญ่หลายคนที่ท�ำงานด้านธุรกิจ เกิด
มี ก ารผลิ ต หลั ก สู ต รที่ เ ฉพาะเจาะจงมากขึ้ น เช่ น ประสบการณ์การเรียนรู้
เศรษฐศาสตร์เชิงธุรกิจ ดิจทิ ลั มาร์เก็ตติง้ หรือบริหารธุรกิจ
็ อ
้ งการนักการตลาด
ระหว่างประเทศ จึงอยากให้ลองเข้าเว็บไซต์คณะนั้น แล้ว แม้นกั ธุรกิจจะเก่งมาก แต่กต
่ ี
โหลดหลักสูตรมาดูก่อนว่า ตลอด 4 ปี เขาเรียนอะไรบ้าง ทีด
เราไม่สามารถท�ำธุรกิจโดยล�ำพังได้ เพราะทุกธุรกิจ
ตรงกับที่เราอยากเรียนหรือเปล่า
ต้องการนักการตลาดเข้ามาเป็นที่ปรึกษา

ความรูด้ า้ นธุรกิจ เป็นการเรียนรูท้ ไี่ ม่รจู้ บ ท�ำให้มคี อร์สเรียนด้านธุรกิจ และ
การตลาดเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งช่วยพัฒนาให้เราเก่งขึ้น ถ้าเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้
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นักข่าว / พิ ธก
ี ร
พิธกี ร / นักข่าว เป็นอาชีพด้าน
นิเทศศาสตร์ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารต่อยอด
ในด้า นอื่นๆ ทราย-ปณิ ช า
สุ ข ประเสริ ฐ โปรดิ ว เซอร์
True GS Company Limited
และ กร-กมลภพ ประชาตรี
นักศึกษา ปี 4 คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มาเล่าถึง
ทักษะต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นหากเลือก
อาชีพนี้ และความต่างของแต่ละ
อาชีพในด้านนิเทศศาสตร์

ทักษะจำ�เป็น
ต้องเป็นคนกล้าแสดงออก เพราะต้องท�ำงานอยูห่ น้า
กล้องเสมอ ถ้าอายจะพูดหน้ากล้องไม่ได้ การท�ำกิจกรรมไป
ด้วยระหว่างเรียนจะช่วยให้กล้าแสดงออกมากขึ้น เพราะ
เราจะเริ่มชินกับการอยู่ต่อหน้าคนมากๆ
ต้องใช้ภาษาถูกต้องและชัดเจน ใครไม่เก่งต้องฝึก
พูดบ่อยๆ แล้วจะช�ำนาญขึ้น

ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ จะท�ำงานหน้ากล้อง อ่าน
ข่าวที่นักข่าวหามา ถ้าอยากเป็นผู้ประกาศข่าวควรเรียน
สาขาโทรทัศน์หรือการแสดง
ผู้ประกาศข่าววิทยุ ต้องหาข่าวเอง เขียนข่าวเอง
นอกจากทักษะการพูดแล้ว จ�ำเป็นต้องมีทักษะในการ
เขียนด้วย
โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ ต้องท�ำหลายอย่างใน
เวลาเดียวกัน หูตอ้ งฟัง ตาต้องมองทีวี และมองคิวว่า อะไร
ความต่างของแต่ละสายงาน
ที่จะต้องเปิดต่อไป รวมถึงคุมวิดีโอ ขณะเดียวกันถ้ามีข่าว
นักข่าว เป็นคนที่ลงพื้นที่เพื่อหาข่าว ใครอยากเป็น ด่วนต้องรีบให้ผู้ประกาศอ่าน โดยไม่มีเวลาซ้อมก่อน คนที่
นักข่าวต้องเรียนวารสารศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน
ท�ำงานนี้ต้องคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี

นักข่าว / พิธีกร หรืออาชีพอื่นๆ ด้านนิเทศศาสตร์ ใช้พรแสวงเป็นส�ำคัญ
หากเราอยากท�ำงานด้านนีจ้ ริงๆ ลองฝึกฝนบ่อยๆ จะท�ำให้พร้อมก้าวสูอ่ าชีพนีไ้ ด้ไม่ยาก
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นักการตลาด
ออนไลน์

โลกยุ ค เทคโนโลยี ท� ำ ให้
นักการตลาดออนไลน์เข้ามา
มีบทบาทมากขึ้น หากใฝ่ฝัน
จะก้าวเข้าสู่อาชีพนี้ กว๊าน อานนท์ นวกุลกิจ นักการ
ตลาดออนไลน์ จาก Digital
Marketing Phoenix Art
จะมาให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
‘10 ท่าไม้ตาย นักการตลาด
ออนไลน์’

1. ทำ�ธุรกิจอย่าลังเล ต้องลองท�ำดู สิ่งที่ได้จะเป็น
ประสบการณ์เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในการท�ำธุรกิจต่อไป
2. สำ�รวจดูสงิ่ ทีเ่ ราสนใจ แล้วคิดต่อว่า จะขายใคร
โฆษณาช่องทางไหน ผลตอบแทนคุม้ ค่าไหม มีความคุม้ ค่า
ในระยะยาวหรือไม่

7. ภาษาอังกฤษสำ�คัญ ยุคที่การสื่อสารเชื่อมต่อกัน
ทั่วโลก ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล มีส่วนมากที่จะ
ท�ำให้ธุรกิจไปได้ไกลกว่าแค่ในประเทศ

8. รูจ
้ ก
ั ใช้โปรแกรม มีโปรแกรมส�ำเร็จรูปที่น�ำมาใช้
เป็นเครื่องมือในการท�ำการตลาดมากมาย ต้องเรียนรู้และ
3. มีคอนเนคชั่น คนที่ขายของออนไลน์หลายคน พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
หาสินค้าแบรนด์เนมดีๆ มาขายได้ด้วยคอนเนคชั่น
9. ทำ�สินค้าให้มม
ี ลู ค่าในตัวเอง การสร้างกระแสแค่
4. ศึกษาให้ดี เช่น ขายนาฬิกา เวลาไปซื้อของต้องให้ ยอดไลค์ไม่ได้ตอบโจทย์ทางธุรกิจ แต่การท�ำสินค้าให้ดี
ผู้ขายเปิดตัวเครื่องด้านในให้ดูก่อนทุกครั้ง
จะส่งผลให้ภาพลักษณ์แบรนด์มีคุณภาพ
5. โพสต์รปู สินค้าให้ดด
ู ี ต้องถ่ายรูปให้เห็นมุมสวยๆ สร้าง 10. ธุรกิจออนไลน์ในอนาคต เป็นงานเกี่ยวกับ
เว็บไซต์ขึ้นมาให้มีความน่าเชื่อถือ หรือจ้างคนที่มีความ การอ�ำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต เช่น Grab Taxi,
น่าเชื่อถือมารีวิวสินค้า
Line Man
6. ใช้สื่อออนไลน์ ตอนนี้มีเงินไม่กี่บาทสามารถลง
โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้ แต่ต้องดึงความสนใจ
ผู้ซื้อให้เป็น
อ่านจบ 10 ท่าไม้ตาย แล้วจะรออะไร? ลงมือท�ำกันเลยดีกว่า!
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Youtuber /
Vlogger
ใครอยากเป็น Youtuber /
Vlogger มารวมกันตรงนี้!

Youtuber รุ ่ น บุ ก เบิ ก คนดั ง
เบ๊ น อาปาเช่ (อั ค รเดช
โยธาจั น ทร์ ) แห่งช่องยูทูป
‘เบ๊น อาปาเช่’ เจ้าของเดียวกับ
เพจเฟชบุก๊ ‘Benz Apache - เบ๊น
อาปาเช่’ จะมาบอกว่าท�ำคลิป
ยังไง ถึงจะกลายเป็น Youtuber
หรือ Vlogger มืออาชีพได้

10 เรื่องที่ เบ๊น อาปาเช่ อยากบอก Youtuber / Vlogger คนต่อไป
หาคาแรกเตอร์ให้ตัวเอง
เลือกท�ำคอนเทนต์ให้ตรงกับเทศกาล
ท�ำงานรวดเร็วและสร้างสรรค์ มีไอเดียเมือ่ ไหร่ตอ้ งรีบท�ำด่วน
ไม่เล่นประเด็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยาเสพติด การเมือง เหยียดเชื้อชาติ
ค�ำนึงถึงกลุม่ เป้าหมาย แต่ละกลุม่ มีความชอบไม่เหมือนกัน
ดึงคนดูให้อยู่ภายใน 10 วินาทีแรก
ชื่อคลิป ภาพปก ส�ำคัญมาก เพราะช่วยดึงความสนใจให้คนอยากเปิดเข้ามาดู
ควรลงคลิปเวลา 11.45 / 12.45 / 19.00 - 21.00 เพราะเป็นช่วงที่คนเลิกงานหรือไม่ค่อยวุ่นอยู่กับงาน
ถ้าคิดงานไม่ออก ลองฟังเพลง ดูหนัง พูดคุยกับคนอื่น เพื่อให้สมองปลอดโปร่ง
วิธีรับมือกับดราม่า คือ ขอโทษ และไม่ลบคอมเม้นท์วิจารณ์นั้น

Youtuber / Vlogger มีรายได้จากยอดวิวยอดไลค์คลิป หรือการโฆษณาสินค้าผ่านคลิป
ความพิเศษของอาชีพนีค้ อื ไม่จำ� เป็นต้องเรียนจบก่อน หรือก�ำลังท�ำอาชีพอืน่ อยู่ ทุกคนเป็น
Youtuber / Vlogger ได้ เพียงแค่มสี มาร์ทโฟน ไอเดียดีๆ และตัดต่อวิดโี อได้ (ซึง่ ฝึกฝนไม่ยาก
หากใครยังตัดต่อไม่เป็น) และอย่าลืมพัฒนาตัวเองอยูเ่ สมอ เดินหน้าท�ำคลิปไปเรือ่ ยๆ จนกว่า
จะเจอคลิปทีป่ งั อาชีพนีถ้ งึ จะไม่มนั่ คงและเสีย่ งไปสักหน่อยหากจะยึดเป็นอาชีพหลัก แต่กม็ ี
หลายคน ทีห่ าเงินได้เป็นหลักแสน จากการท�ำคลิปเพียงคลิปเดียว
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รู้ คิด ชีวต
ิ เปลีย
่ น

เสียงจากตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่มาหาคำ�ตอบว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่
ในช่วงที่ต้องเลือกเส้นทางสายใหม่ให้ชีวิต

1 ปั ง ปอนด์ (ม.6)

5 สลิ ล ทิ พ ย์ (ผู ้ ป กครอง)

โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ
สตรี วิ ท ยา พุ ท ธมณฑล

ต้องการให้น้องเขาได้ทราบ
ว่าจริงๆ เขาชอบอะไร ตอน
นี้เขาสับสนอยู่ว่าสิ่งที่อยาก
เป็ น พอเป็ น แล้ ว จะชอบ
จริงๆ หรือเปล่า

พยายามหาค่ า ยแนะแนว
การศึกษา เพื่อให้ตัวเองรู้ว่า
อยากเรียนอะไร มางานนี้
ทราบแล้วค่ะ ว่าอนาคอยาก
จะเป็นนักเขียน

2 พี (ม.4)

6 แบงค์ (ม.4)

โรงเรี ย นมั ธ ยมตากสิ น
ระยอง

โรงเรี ย นบดิ น ทรเดชา
(สิ ง ห์ สิ ง หเสนี ) ๒

สนใจการบริหารธุรกิจและ
การตลาด คิดว่าการมางาน
แนะให้แนวจะได้ขอ้ มูลทีเ่ รา
สนใจจากผู้เชี่ยวชาญสาขา
นัน้ โดยตรง

สิ่งที่ผมชอบมีอยู่ทั้ง 2 ทาง
คื อ สายวิ ท ย์ กั บ สายศิ ล ป์
ผมอยากจะรู้ว่าตัวเองชอบ
อะไรมากกว่ากัน

3 เอย (ม.5)

7 พลอย (ม.6)

โรงเรี ย นสตรี วิ ท ยา 2

โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา
น้ อ มเกล้ า สมุ ท รปราการ

สนใจทางด้านธุรกิจบันเทิง
และธุ ร กิ จ การบิ น ตอนนี้
พยายามหาข้ อ มู ล จาก
กิจกรรม Open House จาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ

ชอบ Job Caf เป็นพิเศษ
เพราะได้ คุ ย กั บ พี่ เ จ้ า ของ
อาชีพอย่างใกล้ชิด มันเปิด
โอกาสให้เราถามตัวเองว่า
อยากเรี ย นจริ ง ๆ หรื อ แค่
ตามเพื่อน

4 หยก (ม.6)

8 มาร์ ค (ม.3)

โรงเรี ย นวั ด น้ อ ยนพคุ ณ

โรงเรี ย นชุ ม ชน
ประชาธิ ป ั ต ย์ วิ ท ยาคาร

เรื่ อ งอาชี พ ยั ง ไม่ มั่ น ใจสั ก
เท่า ไหร่ ว่ าอยากเป็ นอะไร
แต่ พ ยายามค้ น หาสิ่ ง ที่
ตัวเองชอบและลงมือท�ำ

ชอบกี ฬ าและอยากเป็ น
นั ก กี ฬ า เพราะเล่ น แล้ ว มี
ความสุ ข เลยรู ้ ตั ว ว่ า ถนั ด
ด้านนี้ ในอนาคตคงจะเรียน
ต่ อ ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
การกีฬา
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9 นิ พ าวรรณ (ผู ้ ป กครอง)

13 กุ ล วรา (ผู ้ ป กครอง)

อยากให้เขามาดูความชอบ
ของตัวเอง ว่าเขาอยากจะ
อยู ่ ใ นอาชี พ นั้ น จริ ง ๆ เป็ น
ความรู้สึกที่มาจากใจไม่ใช่
เพราะรายได้ดี

อยากให้น้องได้มาฟังจาก
คนที่ อ ยู ่ ใ นสายอาชี พ นั้ น
จริงๆ เพราะคนในครอบครัว
เราไม่ ไ ด้ ป ระกอบอาชี พ ที่
น้องเขาสนใจ

10 อ. ลั ด ดา

14 บี ม (ม.5)

วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ราชบุ รี

โรงเรี ย นสตรี วั ด ระฆั ง

การเป็ น ครู สิ่ ง ที่ เราจ� ำ เป็ น
ต้ อ งท� ำ คื อ แนะแนวให้ กั บ
เด็ ก ครู จ ะน� ำ สิ่ ง ที่ ค รู ไ ด้
เรียนรู้ในวันนี้ ไปถ่ายทอด
กับพวกเขา

พยายามรู้จักตัวเองให้มาก
ขึ้นด้วยวิธีศึกษาด้วยตัวเอง
และไปค่ายต่างๆ เพื่อให้รู้
แนวความถนั ด ของตั ว เอง
ว่าจะไปทางไหน

11 พี น (ม.5)

15 อ. ปิ ย ะภรณ์

โรงเรี ย นดั ด ดรุ ณี ฉะเชิ ง เทรา

โรงเรี ย นชุ ม ชน
ประชาธิ ป ั ต ย์ วิ ท ยาคาร

ตอนเด็ ก ๆ มี ค วามฝั น ว่ า
อยากออกไปนอกโลก
แล้ ว มี โ อกาสได้ ไ ปค่ า ย
วิทยาศาสตร์ ท�ำให้อยาก
เป็นนักวิทยาศาสตร์

พยายามสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กบั นักเรียนทีไ่ ม่รวู้ า่ ตัวเอง
ต้องการเป็นอะไร ส่วนคนที่
ชัดเจนอยู่แล้วก็จะบอกเขา
ว่ า ต้ อ งพยายามตรงไหน
มากขึ้น

12 โอ๊ ค (ม.6)

16 บี ม (ม.5)

โรงเรี ย นสตรี วิ ท ยา 2

โรงเรี ย นเตรี ย ม
อุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาการ

พอทราบแล้วครับว่าอยาก
ท� ำ ง า น สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น
เพราะได้รู้จักตัวเองมากขึ้น
จากการท�ำกิจ กรรมหลาย
อย่าง ทั้งลองท�ำด้วยตัวเอง
และค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต

อยากมาลองคุย มาหาข้อมูล
เพราะในชีวติ จริงคงไม่มโี อกาส
ได้มาถามค�ำถามแพทย์หรือ
นักกฎหมายแบบกิจกรรมนี้
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ติดตามโครงการแนะให้แนวได้ที่
แนะให้แนว

www.tkpark.or.th

ประมวลภาพบรรยากาศงาน TK park เปิดตำ�ราวิชา แนะให้แนว
ตอน REVOLUTION รู้ คิด ชีวิตเปลี่ยน

#TKpark #แนะให้แนว

นิทรรศการ TK park เปิดตำ�ราวิชา แนะให้แนว
ตอน REVOLUTION รู้ คิด ชีวิตเปลี่ยน

อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone Tel: 0-2257-4300
เลขที่ 999/9 อาคารสำ�นักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 264 5963-5 โทรสาร 02 264 5966
TK park อุทยานการเรียนรู้

TKPARK_TH

TKPARK_TH

@tkpark

