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EDIT O R’ S TA L K
ถ้ า ลองเอาชี วิ ต มาขี ด เป็ น ไทม์ ไ ลน์ เราจะเห็ น ว่ า
บางช่ ว งของเส้ น ทางมี ท างแยกที่ ถู ก คั่ น ด้ ว ยประตู
หลายบาน ซึ่ ง จะน� ำ เราไปสู ่ ป ระสบการณ์ ที่ ต ่ า งกั น ไป
การเปลีย่ นผ่านจากนักเรียนไปสูน่ กั ศึกษา ก็เป็นอีกหนึง่ ใน
ช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจเลือกเพื่อที่จะไปต่อ
แต่ความน่ารักของชีวิตก็คือ ประตูแต่ละบานไม่ได้
ทึบจนมองไม่เห็นหรือได้ยินอะไรหลังบานประตู เพียงแค่
เราต้องมองดูและรับฟังเสียงจากคนที่เคยเลือกเส้นทาง
เหล่านั้น นั่นจะท�ำให้โอกาสพลาดที่จะเลือกประตูผิดบาน
น้อยลง

ปีนี้ โครงการ TK park เปิดต�ำราวิชา แนะให้แนว
ได้ก้าวมาสู่ปีที่ 3 แล้ว คงพอจะยืนยันได้ว่า การแนะแนว
จ�ำเป็นต่อการเตรียมพร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยมากแค่ไหน
ประสบการณ์จากรุน่ พี่ การได้เรียนรูก้ ารท�ำงานจริงในแต่ละ
อาชีพ สิง่ เหล่านีแ้ หละ จะช่วยให้เราทะยานออกไปสูส่ งิ่ ทีใ่ ช่
ที่สุดส�ำหรับตัวเอง

ธิดารัตน์ มูลลา

Interview

พี่อัศ-อัศรินทร์ นนทิหทัย

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ TK park
มาร่วมกิจกรรม และยังมีเด็กมัธยมฯ ต้นที่สนใจเข้ามา
หาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวก่อนขึ้นมัธยมฯ ปลาย ยิ่งเด็กรู้ว่า
ตัวเองชอบอะไรเร็วยิ่งเป็นเรื่องดี และปีนี้เป็นปีแรกที่มีการ
ขยายการจัดงานไปยังเครือข่ายภูมิภาคอีกด้วย
ข้อมูลในโลกออนไลน์ใครๆ ก็หาได้ แต่ไม่เหมือนกับ
การได้มีประสบการณ์จริงอย่างกิจกรรมที่เราจัดขึ้น นี่คือ
ความพยายามในการเป็นข้อต่อระหว่างการเรียนรูใ้ นระบบ
การศึกษากับการเรียนรูน้ อกระบบ กิจกรรมเหล่านีน้ อกจาก
เด็กจะรูเ้ รือ่ งวิชาการแล้ว ยังได้เรียนรูช้ วี ติ ว่าจริงๆ แล้วนอก
ต�ำรามีวิชาชีวิต หรืออาชีพอื่นๆ นอกเหนือจากที่พวกเขารู้
พวกเขาในทีน่ รี้ วมถึงครูและผูป้ กครองด้วย เพราะบางงาน
สมัยรุน่ พ่อแม่อาจยังไม่มี เช่น งานทีเ่ กีย่ วกับระบบดิจทิ ลั ซึง่
กลายเป็นอาชีพท�ำเงินที่คนรุ่นก่อนอาจคาดไม่ถึง

โครงการ TK park เปิดต�ำราวิชา แนะให้แนว
จัดต่อเนือ่ งขึน้ เป็นปีท่ี 3 และยังคงเน้นการเรียนรูน้ อก
ห้องเรียน ขณะเดียวกัน ก็ได้เห็นถึงช่องว่างของข้อมูล
การเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นประเด็นที่
ส�ำคัญ
จุดเริ่มต้นโครงการนี้ เกิดจากเด็กที่มักมีค�ำถามว่า
“จะเรียนคณะอะไร” ซึ่งเราพยายามแนะน�ำเส้นทางว่า
มีอะไรบ้าง ช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ส�ำหรับผู้จัดโครงการ
ถือเป็นเรื่องท้าทาย เพราะในปีแรกๆ ทางทีมพี่เลี้ยงต่าง
เติบโตมากับระบบการสอบเข้าแบบเอนทรานซ์ แต่ปจั จุบนั
เป็นการสอบเข้าอีกระบบ ท�ำให้ทางทีมต้องพยายามเรียนรู้
และจัดงานให้เหมาะสม มีครูจากหลายโรงเรียนพาเด็กๆ
4
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พี่เบน – ชวันธร มงคลเลิศลพ

นักจัดการความรู้อาวุโส ฝ่ายกิจกรรม TK park
บุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงและประสบการณ์จากหลากหลายวงการ
การท�ำ Workshop จ�ำลองการเรียนการสอนหรืออาชีพ
ต่างๆ นิทรรศการรวบรวมแนวทางการศึกษาต่อ การค้นหา
ตัวเองจากแบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ และในปีนี้
ได้ต่อยอดการเรียนรู้ให้กับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การแนะแนวทางการศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมสัญจรไปยัง
แหล่งเรียนรู้ 6 จังหวัดทั่วประเทศไทย
3 ปีที่จัดงานแนะให้แนว เราได้เรียนรู้ว่าการเรียนใน
เมืองไทยมีทางเลือกค่อนข้างมาก รวมถึงมีคณะที่มีความ
เฉพาะทางมีมากขึน้ เมือ่ ผูป้ กครองหรือครูแนะแนวรับทราบ
ข้อมูลเหล่านี้ที่พวกเขาอาจไม่เคยรู้มาก่อน ก็จะสามารถ
แนะน�ำเด็กๆ ได้หลากหลายกว่าเดิม และช่วยผลักดันเด็กๆ
ให้ได้เลือกเรียนต่อในคณะที่เหมาะสมกับตัวเขามากที่สุด

บ่อยครั้งหลายคนเกิดค�ำถามว่า “มหาวิทยาลัย
มี ท างให้ เ ลื อ กเรี ย นอยู ่ ม ากมาย แต่ ท� ำ ไมถึ ง ตอบ
ตัวเองไม่ได้ว่าจะเลือกอะไร” ปัญหานี้เกิดจากหลาย
สาเหตุ ไม่วา่ เรือ่ งค่านิยม ความต้องการของครอบครัว
การที่ยังไม่ค้นพบตัวเอง จึงยังไม่รู้ว่าอะไรคือค�ำตอบ
ของชีวิตในอนาคต
ค�ำถามนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เกิดงาน “TK park
เปิดต�ำราวิชา แนะให้แนว ปี 3 ตอน ทะยานแตะขอบฟ้า”
งานที่มีค�ำตอบให้กับน้องๆ ว่าชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยควร
จะมีหน้าตาแบบไหน อนาคตควรมีอาชีพอะไร ภายใต้
แนวคิดที่เน้นการค้นหาตัวเอง ผ่านกิจกรรมที่มีรูปแบบ
หลากหลาย ทั้ง Roadshow ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา
การจัดกิจกรรมพูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์จากมุมมอง
5

Roadshow

Roa dshow

ก่อนงานเปิดต�ำราวิชาแนะให้แนว ปี 3 ตอน ทะยาน
แตะขอบฟ้า จะเริ่มขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 24-26
มิถุนายน 2559 พี่เบน - ชวันธร มงคลเลิศลพ นักจัดการ
ความรู้อาวุโส ผู้อยู่เบื้องหลังกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ ได้น�ำ
ทีมพลพรรคนักแนะแนวสุดเจ๋ง ขนสาระพร้อมความสนุก
ไปโรดโชว์บุก 6 โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โรงเรียนสุรศักดิม์ นตรี โรงเรียน
สตรีศรีสุริโยทัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อชักชวนน้องๆ
มาออกตามหาเส้นทางชีวิตก่อนพิชิตรั้วมหาวิทยาลัย
ผ่านนิทรรศการเปิดม่านฟ้าและกิจกรรมเวิร์คช็อปที่จะ
ช่วยให้วัยโจ๋ได้สัมผัสประสบการณ์จริงก่อนเลือกคณะ
รวมถึ ง เปิ ด มุ ม มองใหม่ ด ้ า นการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการรั บ ฟั ง
เรื่องราวเด็ดๆ ของเหล่าไอดอลชื่อดัง

แต่ก่อนจะถึงวันงานจริง TK park ขออุ่นเครื่องเบาๆ
ด้วยการชวนพี่ลาเต้ - มนัส อ่อนสังข์ กูรูด้านการศึกษา
จากเว็บ Dek-D.com มาบอกเล่าถึงคณะชื่อแปลกใน
ประเทศไทยที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักและแนวทางการท�ำ
ข้อสอบวิชาเฉพาะแบบพอหอมปากหอมคอ และยังมี
พี่ ป ราง - ศิ ร ดา ไตรตรึ ง ษ์ ทั ศ นา ผู ้ ส อบติ ด คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย ด้ว ยคะแนน
แอดมิชชั่นปี 2558 สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
มาแนะน�ำเคล็ดลับการจดเลกเชอร์ขนั้ เทพ ก่อนจะปิดท้าย
ด้วยการเผยประสบการณ์คน้ หาคณะทีใ่ ช่ของตัวเองในช่วง
หัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต
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3 เคล็ดลับก้าวไปให้ถึงฝันจาก
ปราง - ศิรดา ไตรตรึงษ์ทัศนา

1

ไตร่ตรองให้ดีว่าจะวิทย์หรือศิลป์

3

ตอนที่ต้องเลือกคณะปรางก็มาไล่ดูว่ามีคณะอะไร
บ้าง จากนั้นจึงค่อยๆ ตัดคณะที่ไม่สนใจหรือไม่ชอบออก
จนสุดท้ายเหลืออยู่ไม่กี่คณะก็ลองไปหาข้อมูลของแต่ละ
คณะดู และรู้สึกว่าตัวเองน่าจะชอบนิเทศศาสตร์มาก
ที่สุด เพราะเราเคยท�ำกิจกรรมด้านนี้มาบ้างแล้ว ซึ่งหลัง
จากค้นหาตัวเองเจอแล้วว่าจะเรียนคณะอะไรมันยังไม่จบ
นะคะ พอมาอยู่คณะนิเทศศาสตร์แล้ว เรายังต้องค้นหา
ตัวเองผ่านการเรียนและการท�ำกิจกรรมเพือ่ เลือกภาคตอน
ปี 3 แล้วอนาคตข้างหน้าพอเรียนจบสี่ปีปรางก็ยังไม่แน่ใจ
ว่าเราจะยังอยากท�ำงานตรงกับสิ่งที่เรียนมาหรือเปล่า
เรายังต้องค้นหาแนวทางของตัวเองไปเรื่อยๆ ปรางคิดว่า
คนเราไม่ควรบีบตัวเองอยู่ในกรอบว่าเรียนคณะนี้ต้องจบ
มาท�ำงานแบบนี้ ชีวิตยังมีอิสรภาพในการเลือกอีกเยอะ
ขอแค่มนั เป็นแนวทางทีใ่ ช่สำ� หรับเราและท�ำแล้วมีความสุข
ก็ลองท�ำดู

ปรางไม่ได้เรียนสายวิทย์มาเพื่อให้สอบเข้าได้ทุก
คณะ แต่เป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์จริงๆ และไม่ได้รู้สึก
เสียดายอะไรทีเ่ รียนสายวิทย์แต่มาเลือกคณะนิเทศศาสตร์
แต่ถ้าน้องๆ คนไหนตัดตัวเลือกได้ตั้งแต่ตอนขึ้น ม.ปลาย
ก็จะดีมาก เพราะถ้าเรียนสายวิทย์แล้วจะมาเลือกคณะ
สายศิลป์มันค่อนข้างล�ำบาก ส่วนใหญ่เกรดเราจะสู้เด็ก
สายศิลป์ไม่ได้ และถ้าไม่ได้ชอบวิทยาศาสตร์เป็นทุนเดิม
เรียนแล้วก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ด้วย
2

ไม่หยุดเดินหน้าเพื่อค้นหาตัวเอง

อ่านเยอะอย่างเดียวไม่พอต้องรูท้ นั ระบบรับสมัครด้วย

การเตรียมตัวสอบแอดมิชชั่นเราต้องเตรียมเกรด
ม.4-ม.6 ให้พร้อมด้วย เพราะผลการเรียนมีผลต่อการ
สอบและการรับตรง ปรางเริม่ อ่านหนังสือและฝึกท�ำโจทย์
ข้อสอบเก่าจริงจังตอนม.6 เทอมหนึง่ ซึง่ ตอนนัน้ ตัวเราเอง
และเพื่อนๆ หลายคนก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอยากเข้าคณะ
อะไร ยังสับสนกับ GAT PAT อยู่เลย แต่ก็ต้องติดตามข่าว
และรีบหาข้อมูลให้เร็วที่สุด เพราะเกณฑ์การรับสมัครมี
การเปลีย่ นแปลงอยูเ่ รือ่ ยๆ แค่อา่ นหนังสือเยอะอย่างเดียว
ไม่พอนะคะ ต้องรู้ด้วยว่าเราก�ำลังต่อสู้อยู่กับอะไร
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แนะให้แนว Talk

เพราะการศึกษาเริ่มต้นที่คำ�ว่า “แนว”
“แนว” ค�ำสั้นๆ แต่ส�ำคัญ เพราะแนวคือเส้นที่ขีดไว้ก่อนว่าเราจะต้องก้าวออกไปในทิศทางไหนจึงจะ
ไม่หลงทาง การแนะแนวจึงเป็นเรื่องที่จำ� เป็นกับทุกสิ่ง ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยก็มีหลาย “แนว” ที่นำ� ไปสู่
การพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
“แนว” อะไรบ้างที่ส�ำคัญส�ำหรับการศึกษายุคนี้ 3 บุคคลที่คลุกคลีอยู่ในวงการนี้มีค�ำตอบ

สะท้อนสถานการณ์การศึกษา
ไทยในปัจจุบัน

พี่ทราย-ณิชา พิทยาพงศกร
หัวหน้าฝ่ายสรรหาผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
Teach for Thailand

ตอนนี้พวกเราอยู่ในช่วงเวลาที่
น่าตื่นเต้นมากๆ ของโลกใบนี้ น้องจะ
เห็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
หลายอย่าง ท�ำให้หลายอาชีพก�ำลัง
จะหายไป อาชีพที่เราอยากท�ำตอน
เรี ย นมหาวิ ท ยาลั ย พอเราเรี ย นจบ
มามั น อาจไม่ มี อ าชี พ นั้ น แล้ ว แต่ ที่
น่าตื่นเต้นคือจะมีอาชีพใหม่ๆ ที่เรา
ไม่เคยได้ยินมาก่อนเกิดขึ้นเยอะมาก
ทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ การ
ท�ำงานในโลกยุคใหม่คอื การแก้ปญ
ั หา
ที่ซับซ้อนได้ การคิดวิเคราะห์ การใช้
ความคิดสร้างสรรค์ แต่มหาวิทยาลัย
หลายแห่ ง ไม่ ไ ด้ เ ตรี ย มพร้ อ มใน
ส่วนนี้ น้องๆ จึงต้องไขว่คว้าด้วยตัวเอง
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ค�ำแนะน�ำที่พี่อยากมอบให้คือ 3A คือ
Aspiration การใช้ เ ป้ า หมาย
น� ำ ทางชี วิ ต รู ้ ว ่ า ตั ว เองอยากท� ำ
อะไรในอนาคต จะเป็นตัวช่วยในการ
ตัดสินใจตั้งแต่ตอนเลือกคณะ
Achievement การไปให้ ถึ ง
ความส�ำเร็จ เราต้องหาความรูด้ ว้ ยการ
ลองกิจกรรมหลายๆ อย่าง สิ่งเหล่านี้
จะมอบทักษะให้กับเรา
Access การที่ เ ราจะเข้ า ถึ ง
ความฝั น ได้ ต ้ อ งใช้ ค วามพยายาม
ถ้าบางวิชาไม่มีสอนในประเทศไทย
เราอาจจะหาทางไปเรี ย นด้ า นนั้ น
ที่ต่างประเทศแทน
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เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย
แห่งอนาคต

พี่ต้นรัก-ธวัชชัย สุขสีดา
ผู้จัดการเว็บไซต์ Eduzones.com

พี่ลาเต้-มนัส อ่อนสังข์
บรรณาธิการคอลัมน์การศึกษา
Dek-D.com

สิง่ หนึง่ ทีส่ ำ� คัญมากในการเลือก
คณะคือการค้นหาตัวเองให้เจอว่าเรา
ชอบ ถนัด และสนใจงานด้านไหนเป็น
พิเศษส�ำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจว่าจะ
เลือกเรียนอะไรดี ปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญ
ในการเลือกสาขาวิชาเรียนคือต้องดูวา่
ประเทศเราก�ำลังเดินหน้าไปในทิศทาง
ไหน และพิจารณาจาก 7 กระแส ได้แก่
กระแสประชากรโลก กระแสดิจิทัล
กระแสสีเขียว กระแสชีววิทยา กระแส
ความรู้และภูมิปัญญา กระแสความ
คิดสร้างสรรค์ และกระแสของแท้ ซึ่ง
จะเป็นตัวช่วยให้เราเห็นภาพมากขึ้น
ว่าสาขาวิชาชีพแห่งอนาคตมีอะไรบ้าง

ครบเครื่องเรื่อง Admission
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อให้
เราพร้อมแค่ไหนใจก็จะมีความกังวล
อยู่ตลอด ถ้ามัวแต่รอค�ำว่าพร้อมก็จะ
ไม่มีการเริ่มต้นสักที เราต้องเริ่มต้น
ตั้งแต่ตอนนี้ การเริ่มต้นที่ดีที่สุดใน
การเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย มี
3 อย่างคือ เกรด GAT และ Portfolio
เริ่มจาก GAT กันก่อน ขอให้
เตรียมพร้อมด้วยการโหลดข้อสอบ
เก่ามาท�ำเยอะๆ ส่วนเกรดก็เป็นเรื่อง
ที่ประมาทไม่ได้ เนื่องจากการสอบใน
ปัจจุบนั ใช้เกรดมาคิดเป็นคะแนนมาก
ถึง 20% เท่ากับคะแนน Admission
6,000 คะแนนเลยนะครับ เกรดต่างกัน
0.1 คะแนนก็ทิ้งห่างกันไปแล้ว 150
คะแนน สามารถชี้ชะตาชีวิตได้เลย
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สองตัวอย่างสาขาวิชาชีพแห่ง
อนาคตทีน่ า่ สนใจ คือ “คณะวิศวกรรม
ระบบราง” เรียนเกี่ยวกับการจัดการ
ระบบรางและการควบคุมรถไฟฟ้า คู่
แข่ ง ในวิ ช าชี พ ยั ง มี น ้ อ ยและรายได้
ดี อีกสาขาคือ “คณะทัศนมาตรศาสตร์”
เรี ย นจบมาเป็ น หมอแว่ น ตอนนี้
ประเทศไทยมี พ.ร.บ. ประกาศออก
มาแล้วว่าในอนาคตทุกร้านแว่นจะ
ต้องมีหมอแว่นประจ�ำร้าน และนัก
ทัศนมาตรศาสตร์ ก็เป็นบุคลากรด้าน
สาธารณสุขที่ก�ำลังขาดแคลนอย่าง
มากในประเทศไทย

ส่วนใครคิดจะสมัครรับตรง Portfolio
ส�ำคัญ มากนะครับ ถ้า ออกแบบให้
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสาขาวิชาและ
มหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้าก็จะยิ่ง
ดีมาก เพราะสิง่ นีจ้ ะช่วยท�ำให้อาจารย์
สนใจและจดจ� ำ เราได้ ประโยชน์
อีกอย่างหนึง่ คือมันเป็นตัวช่วยให้ซอ้ ม
ตอบค�ำถามไปก่อนล่วงหน้าได้ เพราะ
ส่วนใหญ่เวลาสัมภาษณ์อาจารย์เขา
มักจะดูพอร์ตไปถามไป ยิ่งเราเตรียม
พร้อมมากเท่าไรโอกาสประสบความ
ส�ำเร็จก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

แนะให้แนว Talk

เปิดตำ�รา วิชาที่โรงเรียนไม่ได้สอน
สารพัดเรือ่ งราวนอกต�ำราทีเ่ ด็กรุน่ ใหม่ควรรูก้ อ่ นก้าวพ้นวัยมัธยม จาก “ครูลกู กอล์ฟ - คณาธิป สุนทรรักษ์”
ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษชือ่ ดัง เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา Angkriz และพิธกี รรายการสอนภาษาอังกฤษ และ
“อาจารย์เบเบ้ - ธันย์ชนก ฤทธินาคา” นักร้องนักแสดงวัยรุน่ ปัจจุบนั เป็นอาจารย์พเิ ศษวิชาการตลาดในระดับ
มหาวิทยาลัย

ทุกครั้งที่จะยอมแพ้
พี่จะถามตัวเองว่า
ต้องการสิ่งนี้มากแค่ไหน
ผลักดันตัวเองไปสู่เป้าหมาย
พีเ่ ริม่ ตัง้ ใจเรียนตอน ม.2 - ม.3 เพราะอยากไปอยูใ่ นที่
ทีด่ ขี นึ้ ซึง่ พีค่ ดิ ว่าการศึกษาน่าจะพาเราไปได้ พีเ่ รียนพิเศษ
น้อยมากเพราะที่บ้านไม่มีเงิน ถ้าเจอครูที่สอนรู้เรื่องเราจะ
กลับมาทวนน้อยมากเพราะได้ฟังใจความส�ำคัญไปแล้ว
จากเด็กที่อยู่รั้งท้ายห้องตอนประถมพี่ขึ้นมาเป็นท็อปเลย
แค่เข้าใจหลักการว่าเวลาเรียนก็คือต้องเรียน และพี่เหลือ
เวลาไปเล่ น เยอะมาก ตอนจะสอบเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย

ครูลูกกอล์ฟ - คณาธิป สุนทรรักษ์
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พี่ ป ระสบปั ญ หาเดี ย วกั บ น้ อ งๆ คื อ รู ้ สึ ก เหนื่ อ ยจั ง
แต่ทกุ ครัง้ ทีจ่ ะยอมแพ้ พีจ่ ะถามตัวเองว่าต้องการสิง่ นีม้ าก
แค่ไหน ค�ำตอบคือมาก ตอนนี้อยากได้แค่อย่างเดียวคือ
สอบติดนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เวลาเราอยากได้อะไรแล้วไม่
ต้องมีใครมาบังคับนั่นคือที่สุดแล้ว ถามตัวเองว่าต้องการ
แค่ไหนแล้วก็มุ่งไป
กิจกรรมอย่าให้ขาด การเรียนอย่าให้พร่อง
พอสอบเข้านิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ได้ พี่ท�ำกิจกรรม
ทุ ก อย่ า งของมหาวิ ท ยาลั ย และยั ง เรี ย นจบได้ ด ้ ว ย
เกียรตินิยม การเรียนหนังสือจะท�ำให้เรามีความรู้และได้
พัฒนาระบบการคิดประมวลผล การท�ำกิจกรรมจะท�ำให้
เรารูจ้ กั เข้าสังคมและแก้ปญ
ั หาเป็น พีย่ อมเหนือ่ ยมากกว่า
คนอืน่ ด้วยการท�ำกิจกรรมให้มากทีส่ ดุ และต่อสูก้ บั วิชาการ
ไปพร้อมๆ กัน พี่อยากให้เด็กๆ ลองท�ำทุกอย่างเต็มที่เพื่อ
ให้รู้ว่าอะไรที่เราถนัดและไม่ถนัด แล้ววันหนึ่งหนูจะค้นพบ
ตัวเองจากการท�ำสิ่งเหล่านี้ ถ้าไม่มีพรสวรรค์หนูก็ต้องหา
พรแสวง เมื่อไหร่ที่สามารถสร้างพรแสวงของตัวเองขึ้นมา
ได้หนูจะเป็นคนที่มีคุณภาพ

อาจารย์เบเบ้ - ธันย์ชนก ฤทธินาคา

สมาธิต้องมาเป็นอันดับแรก
เราสอนหนังสือเด็กมหาวิทยาลัยที่โตและมีความ
รับผิดชอบมากกว่าเด็กมัธยม แต่ก็ยังเห็นชัดเลยว่าเขา
ไม่ค่อยมีสมาธิ เพราะมีสิ่งเร้ารอบตัว มีโทรศัพท์มือถือ
ติดตัวอยู่ตลอดเวลา ใครอยากอ่านหนังสือสอบให้ประสบ
ความส�ำเร็จแนะน�ำว่าทิ้งมือถือไปเลย ถ้าไม่มีสมาธิยังไง
น้องก็ไม่สามารถอ่านหนังสือได้แน่นอน แต่ละคนจะมีวิธี
การอ่านหนังสือแตกต่างกันออกไป อย่างพี่ต้องอยู่ในห้อง
คนเดียว ไม่มเี สียงรบกวน พีอ่ ยากให้เด็กรุน่ ใหม่เรียนโยคะ
มากๆ หรือฝึก นั่ง สมาธิก็ได้ โยคะจะช่ว ยให้เ ราอยู ่ กับ
ลมหายใจและความรูส้ กึ ของตัวเอง ท�ำให้มสี มาธิในการท�ำ
ทุกๆ อย่างให้ส�ำเร็จได้

ขัดเกลาตัวเองด้วยการอ่าน
พี่มาไกลถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะการอ่านหนังสือ การ
อ่านช่วยขัดเกลาให้เราเป็นคนอดทน การอ่านช่วยให้เรา
เขียนดีขึ้นเพราะมันเชื่อมโยงกัน การอ่านช่วยให้เราเปิด
กว้าง และท�ำให้เราเห็นว่าบางครั้งชีวิตมันรีบไม่ได้ หนังสือ
หนึ่งเล่มกว่าจะไปถึงจุดคลี่คลายมันมีรายละเอียดเล็กๆ
ที่ต้องเก็บ วันนี้ลองดูเริ่มจากอ่านหนังสืออะไรก็ได้ที่สนใจ
พอมีทักษะในการอ่านแล้วเราจะกลับมาอ่านหนังสือเรียน
ได้ง่ายขึ้น

ตั้งใจฟัง จดสรุป และซักถามข้อสงสัย
เวลาสอนหนังสือเราท�ำสไลด์ละเอียดมาก แต่จะไม่
แจกให้เด็ก เราใช้วิธีค้างสไลด์ไว้บนจอค่อนข้างนาน เพื่อ
ให้นักศึกษาท�ำความเข้าใจและจดสรุป เพราะอยากให้เขา
ตั้งใจเรียนในห้อง ซึ่งเป็นเทคนิคการเรียนที่เราเคยท�ำตอน
ยังเป็นนักศึกษาและสอบได้คะแนนดีมากๆ แต่บางทีก็มี
ปัญหาเหมือนกันเพราะนักศึกษาบางคนท�ำท่าเข้าใจตลอด
เวลาจนคนสอนรูส้ กึ ภูมใิ จ พอผลสอบออกมาปรากฏว่าเขา
ท�ำไม่ได้ ท�ำให้เราต้องปรับการสอนให้เข้าใจง่ายขึ้น สอน
ช้าลง และส�ำคัญที่สุดคือต้องบอกเด็กว่าถ้าไม่เข้าใจให้
ถามได้ทนั ที เด็กไทยจะมีปญ
ั หากับเรือ่ งนีก้ นั มากคือไม่กล้า
ซักถาม ซึ่งนั่นคืออุปสรรคของการเรียนรู้

ใครอยากอ่านหนังสือสอบ
ให้ประสบความสำ�เร็จ
แนะนำ�ว่าทิ้งมือถือไปเลย
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ทางเเยกวัดใจ ไปมหาวิทยาลัยชื่อดัง
หรือเดินเข้าคณะในฝัน

ชีวิตของเด็กมัธยมปลายเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจ เมื่อต้องเจอทางเเยกวัดใจด้าน
การเรียน บางคนตั้งเป้าหมายไว้ที่มหาวิทยาลัยชื่อดัง บางคนมองหาคณะที่ชอบ ส่วนบางคนยัง
ไม่รู้ว่าตัวเองควรเลือกทางไหน
หากไม่มีทางที่ผิดหรือถูก เหมือนสองหนุ่มที่ผ่านช่วงเวลาของการตัดสินใจ คนหนึ่ง
“เจมข์-ภูวดล เวชวงศา” นักเเสดงทีก่ ำ� ลังมีผลงานละครเรือ่ ง “สายลับจับแอ๊บ” ตัดสินใจเดินตาม
ความฝัน เข้าเรียนคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ทั้งที่สอบเเอดมิชชั่นติดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่วนอีกคนเลือกมุ่งมั่นเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ขณะทีอ่ นาคตก�ำลังเป็นศิลปินในค่ายเพลงวัยรุน่ ชือ่ ดัง “มิณทร์ ยงสุวมิ ล” หรือ “มิณทร์ kamikaze”
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ว่าเรารักสิ่งนี้ เราสามารถเอาสิ่งที่เรารักเลี้ยงดูตัวเองได้
เพื่อนผมสุดท้ายก็ได้เรียนนิเทศ เพราะเพื่อนๆ เข้าไปช่วย
อธิบาย พอมีเพือ่ นหลายคนมาช่วยพูด สุดท้ายพ่อเเม่กย็ อม
ให้เรียน ผมว่าพ่อเเม่ยุคสมัยนี้เปิดใจเยอะขึ้น เพราะยังมี
อาชีพอีกเยอะ ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัว เลี้ยงดูตัวเองได้
ถ้าเลือกไม่ได้..อย่าเลือกตามเพื่อน
ผมเรียนโรงเรียนชายล้วนมา ปัญหาพวกนี้เกิดกับ
ผู้ชายเยอะ เพราะผู้ชายเป็นพวกหัวเลี้ยวหัวต่อ ดื้อรั้น
อย่างเดียว ไม่ฟงั คนอืน่ เพือ่ นไปเราไป เพือ่ นยิง่ ไปเยอะ เรายิง่
อยากไปมากขึน้ กลายเป็นไม่ฟงั พ่อเเม่ ผมมีเพือ่ นทีเ่ ลือกผิด
เหมือนตกนรกทั้งเป็น
มหาวิทยาลัยรัฐ หรือ
มหาวิทยาลัยเอกชนไม่ต่างกัน
เจมข์-ภูวดล เวชวงศา
มหาวิทยาลัยรัฐมีความส�ำคัญครับ เเต่ไม่ได้ส�ำคัญ
ส�ำหรับทุกคน ส�ำหรับผม ถ้าเราไม่ได้ชอบ เราจะเข้าไป
เลือกสิ่งที่รักดีที่สุด
ท�ำไม ผมว่าสิ่งที่เท่กว่าคือ การท�ำให้คนอื่นยอมรับเรา
จังหวะนัน้ ผมมีทางเลือกอยูส่ องทาง ทางทีเ่ เอดมิชชัน่ ได้ เพราะเราได้ท�ำสิ่งที่รัก ผมยังยืนยันว่า สิ่งที่ผมรักคือ
ติดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กับเลือกเข้า นิเทศศาสตร์ เเต่เราต้องหาข้อมูลก่อนนะ ว่านิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ ตอนนั้นผมไม่ได้ตั้งใจกันที่ ที่ไหนตรงกับใจเรามากที่สุด
เเต่เพราะยังเลือกไม่ได้ ผมสอบไปเพราะคิดว่าตรงนีด้ ที สี่ ดุ
เเต่พอเราเจอทางเเยก ส�ำหรับเราเเล้ว ถ้าเลือกผิด มันก็ไม่ดี หากไม่รักคงทำ�ได้ไม่ดี
กับตัวเรา ผมเลยตัดสินใจเลือกสิ่งที่รักที่สุด ผมรักวงการ
ถ้ายังไม่รวู้ า่ ชอบอะไร ให้ดวู ชิ าทีเ่ ราอยูก่ บั มันได้ทงั้ วัน
บันเทิง การท�ำงานเบื้องหลัง การจัดฉาก การเขียนบท อยู่เเล้วรู้สึกมีความสุข ไม่รู้สึกหงุดหงิดว่า เมื่อไหร่จะหมด
การท�ำรายการ เเล้วผมมีโอกาสครั้งหนึ่งช่วง ม.6 ซึ่งเป็น เวลาสักที เพราะถ้าสิง่ ทีเ่ ราเลือก เราไม่ชอบ เราคงเป็นหมอ
ค�ำตอบสุดท้ายเลยว่าเลือกสิ่งที่รักดีกว่า ผมมีโอกาสเข้า เป็นนักเเสดง หรือเป็นเบือ้ งหลังทีด่ ไี ม่ได้ เพราะเราไม่ได้ทำ�
ร่วมโครงการประกวดรายการหนึง่ เขาให้คดิ ท�ำเองทัง้ หมด ด้วยความรัก ไม่ได้ท�ำด้วยความสุข
เขียนสคริปต์ เขียนบท เเละเป็นพิธีกรเองด้วย โชคดีที่ได้
ผมว่าสิ่งที่ท�ำด้วยความรัก เราจะท�ำด้วยความรู้สึกที่
เข้ารอบ จนเป็น 1 ใน 3 เลยรูส้ กึ ว่านีเ่ เหละคือสิง่ ทีร่ กั ท�ำเเล้ว ไม่คิดว่ามันคืองาน เราจะไม่เหนื่อยกับมัน เเล้วมีความสุข
มีความสุข
เรือ่ ยๆ เพราะฉะนัน้ ถ้าเลือกผิด กลับมาเลือกใหม่ดกี ว่า เสีย
เวลาไป 2-3 ปี ก็ยงั ไม่สาย ดีกว่าเสียเวลา 30-40 ปีขา้ งหน้า
ครอบครัวเป็นผู้สนับสนุน
ผมโชคดี ที่ บ ้ า นสนั บ สนุ น สิ่ ง ที่ ตั ว เองรั ก ไม่ ไ ด้
กดดั น ว่ า ต้ อ งเข้ า คณะนี้ น ะ เอาสิ่ ง ที่ ลู ก ชอบ ผมก็ มี
เพื่อนอยากเรียนนิเทศ เเต่พ่อเเม่เขาไม่สนับสนุนสิ่งที่
เลือก เพื่อนโกรธที่พ่อเเม่ไม่เข้าใจ พ่อเเม่ก็โกรธที่ลูกไม่
เข้าใจเหมือนกัน อยากเเนะน�ำคนทีเ่ จอเรือ่ งเเบบนี้ อย่าโกรธ
พ่อเเม่ ควรอธิบายให้ท่านเข้าใจ ท�ำให้ท่านเห็นจริงๆ
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ชอบหลายอย่างให้เลือกทางที่ถนัด
สมมติมีหลายวิชาที่ชอบ เราอาจถามรุ่นพี่ว่าคณะ
ที่ จ ะเลื อ ก เขาเรี ย นเป็ น ยั ง ไง จบไปเเล้ ว เป็ น ยั ง ไง
ผมก็ไม่ได้เรียนดีมาก เรียนพอประมาณ เเต่พอรู้ว่าวิชา
ไหนที่ เ ราถนั ด หรื อ วิ ช าไหนที่ เ ราอ่ า นเเล้ ว หลั บ ตลอด
น่าจะดูวิชาที่ชอบจากตรงนั้นได้ เเล้วลองให้เวลากับมัน
ถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆ เราอาจค้นพบว่าเราชอบอะไร หรือ
ไม่ชอบอะไร
คิดถึงเหตุผลก่อนเลือกคณะ
เวลาเลื อ กคณะ ผมอยากให้ ทุ ก คนคิ ด ถึ ง 3 ข้ อ
หลัก ข้อเเรก เรียนจบเเล้ว เรารู้ว่าจะไปท�ำงานอะไร เเล้ว
อาชี พ นี้ มั่ น คง สามารถเลี้ ย งตั ว เองได้ เลี้ ย งพ่ อ เเม่ ไ ด้
ข้อสอง สามารถท�ำได้นานๆ เเล้วรู้สึกชอบ ไม่ใช่เเค่
ท� ำ เพราะอาชี พ นี้ ไ ด้ เ งิ น เยอะ หรื อ มี ค นบอกให้ เ รี ย น
มิณทร์ ยงสุวิมล
ข้อสาม มีเหตุผลกับตัวเอง อย่าเลือกตามเพื่อน เพราะ
นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราชอบจริงๆ ให้ดูว่าเราอยากเรียนใช่ไหม
ความฝันทำ�ให้มุ่งมั่น
ผมฝันอยากเป็นหมอตั้งเเต่อายุ 12 ปี ช่วงนั้นคุณตา เราชอบสิ่งนี้จริงๆ ใช่ไหม
คุณยายเข้าโรงพยาบาลบ่อย ผมก็ไปเฝ้าท่าน เลยรู้สึกว่า
ถ้าเราเรียนด้านนี้ขึ้นมา เราจะรู้ได้ไหมว่าท่านไม่สบาย เข้ามหาวิทยาลัยที่เหมาะกับตัวเอง
เพราะอะไร จะเเก้ปัญหานี้ได้ไหม เเต่ตอนเเรกเราไม่มั่นใจ
เเต่ละมหาวิทยาลัยมีไลฟ์สไตล์การเรียนไม่เหมือน
แบบเต็มร้อย เพราะได้ยินจากพี่ๆ หลายคนว่าเรียนหนัก กัน เราต้ อ งศึ ก ษาดี ๆ อาจถามรุ ่ น พี่ ก ่ อ นว่ า เป็ น ยั ง ไง
มาก เราจะไหวเหรอ เเต่เวลาผ่านไป เราก็เจอเพื่อนๆ พี่ๆ หรื อ ไปเวิ ร ์ ค ช็ อ ปดู ว ่ า เราเข้ า กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ไ หม
ที่เดินร่วมเส้นทางเดียวกับเรา อยากเป็นหมอเหมือนกัน ก็ บางมหาวิทยาลัยอาจจะชิลล์หน่อย เเต่ไม่ได้หมายถึง
เล่าประสบการณ์ทั้งการเรียน การท�ำงานให้ผมฟัง ผมเลย เรี ย นชิ ล ล์ น ะ หมายถึ ง บรรยากาศไม่ ไ ด้ เ เข่ ง ขั น
รู้สึกมุ่งมั่นอยากเรียนให้ได้
กั น มาก เเต่ บ างมหาวิ ท ยาลั ย อาจเเข่ ง กั น เรี ย นจน
ผมสอบเข้าตอนอายุ 16 ปี เพราะพอจบ ม. 4 ก็สอบ ตึงเครียด
เทียบ ผมลองท�ำข้อสอบเก่าเเล้วรูส้ กึ ยากมาก เลยอยากหา
โอกาสเข้าไปลองสนามดู ถ้าไม่ติดปีนี้ ปีหน้าก็ลองใหม่ได้ ถ้าไม่ใช่ให้เปลี่ยนเส้นทาง
ยังมีเวลาเหลืออีกปีให้เรามุ่งมั่น ผมก็เตรียมตัวมาเรื่อยๆ
ถ้าเข้าไปเรียนเเล้วรูส้ กึ ไม่ไหว ต้องดูวา่ ไม่ไหวตรงไหน
เเต่ใช้เวลาอ่านหนังสือจริงจังประมาณหนึ่งปีก่อนสอบ ถ้าไม่ไหวเพราะเรียนหนัก ผมว่าเเก้ไขได้ อาจจะปรับเวลา
เเล้วสอบได้ตอน ม.5
อ่านหนังสือ ปรับตารางให้เหมาะสมกับเรา เเต่ถ้าไม่ไหว
เพราะไม่ชอบ ผมว่ามันไม่ใช่
ครอบครัวไม่กดดัน
มันไม่มีอะไรสายไป ถ้าจะเลือกเรียนใหม่ อย่างคณะ
ผมเลือกจากสิ่งที่ตัวเองชอบ โดยครอบครัวไม่ได้ แพทย์ก็มีพี่ๆ ที่เรียนจบไปเเล้ว กลับมาเรียนใหม่ตอนอายุ
กดดัน ไม่ได้บงั คับ จะส่งเสริมสนับสนุนมากกว่า ว่าเราชอบ 33 ปี เขาคิดว่าเขาอยากเรียน เรียนเเล้วมีความสุข เขาก็
อะไร อยากให้เราท�ำอย่างเต็มที่ เเต่ถา้ เกิดพ่อเเม่ไม่เห็นด้วย เรียนใหม่ มันไม่น่ามีอะไรสายเกินไป
กับสิ่งที่เราชอบ ก็ควรเลือกที่จะคุยกัน ไม่ควรโกรธพ่อแม่
เราต้องค่อยๆ คิดว่าพวกท่านเป็นห่วง อย่าอารมณ์ร้อน
16
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ถ้าสิ่งที่เราเลือก เราไม่ชอบ
เราคงเป็นหมอ เป็นนักเเสดง
หรือเป็นเบื้องหลังที่ดีไม่ได้
เพราะเราไม่ได้ทำ�ด้วยความรัก
ไม่ได้ทำ�ด้วยความสุข
เจมข์-ภูวดล เวชวงศา

เเต่ละมหาวิทยาลัยมีไลฟ์สไตล์
การเรียนไม่เหมือนกัน เราต้อง
ศึกษาดีๆ อาจถามรุ่นพี่ก่อนว่า
เป็นยังไง หรือไปเวิร์คช็อปดูว่า
เราเข้ากับมหาวิทยาลัยได้ไหม
มิณทร์ ยงสุวิมล
17
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โปรดฟังทางนี้ พี่อาบน้ำ�ร้อนมาก่อน

“น�้ำร้อน” เป็นค�ำที่คนไทยใช้เปรียบเทียบกับ “ประสบการณ์” อย่างส�ำนวน “อาบน�้ำร้อน
มาก่อน” คนเกิดก่อนจึงมีประสบการณ์เก็บมาเล่าให้คนเกิดหลังได้รู้จัก ระวัง และสนุก ไปกับ
น�้ำร้อนที่พวกเขาก�ำลังจะเจอ
ช่วงเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย เป็นอีกช่วงเวลาความร้อนของวัยรุน่ และประสบการณ์ของ
คนทีผ่ า่ นความร้อนรูปแบบนีม้ าก่อนอย่างนักคิด นักเขียน พิธกี ร รุน่ พีค่ ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “เอ๋ – สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม)” และอดีตนางสาวไทย รุ่นพี่คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ก�ำลังศึกษาต่อด้านแพทย์ฉุกเฉิน
“หมอเจี๊ยบ – ลลนา ก้องธรนินทร์” น่าจะเป็นแนวทางอย่างดีในการรับมือความร้อนครั้งนี้
18
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เพราะเด็กยุคนี้เติบโตมากับ Success Story
ความเครียดช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัยมันมาจากแรง
กดดัน เราต้องเข้าคณะที่พ่อแม่เราอยากให้เข้า ต้องเรียน
ให้ได้เกรดดีๆ เราเลยถูกท�ำให้ร้อนด้วยความคาดหวังของ
คนอื่นด้วย แต่ต้องถามตัวเองว่านั่นคือชีวิตที่เราอยากใช้
จริงๆ หรือเปล่า ชีวติ มันมีหลากหลายกว่าหนึง่ แบบทีส่ งั คม
บอกว่าต้องแบบนั้นสิถึงดี เด็กยุคนี้โตมากับ Success
Story อย่าง สตีฟ จ็อบส์ มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก เราคิดว่าชีวิต
ต้องสมบูรณ์แบบ แต่จริงๆ คนทีป่ ระสบความส�ำเร็จ เขาจะ
มีความล้มเหลวระหว่างทาง ชีวิตเราก็ต้องมีความยืดหยุ่น
สอบตกบ้างก็ได้ อกหักบ้างก็ได้ ก็ชีวิตเรา
หลายคำ�ถามในวันนี้อาจได้คำ�ตอบในวันหน้า

เอ๋ – สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

กระบวนการทางความคิดของนักเรียนมัธยมท�ำให้
เรารู้สึกว่าต้องแข่งขันเอาชนะผู้คน บางทีความคิดแบบนี้
มันท�ำร้ายเรา ถ้าเราสอบเข้าไปแล้วไม่ชอบก็ออกมาใหม่สิ
เราเรียนจบช้ากว่าปีสองปีแล้วไง ไม่ได้แปลว่าเราช้ากว่า
แล้วจะไม่ดี เราไม่ได้แข่งกับใคร เราท�ำชีวิตเราให้ดีก็พอ
ใช้ชีวิตแบบที่เราพอใจ ทุกวันนี้โลกเราหมุนเร็วมาก บาง
อาชีพเราไม่รู้เลยว่าจะมีในอนาคต เพราะฉะนั้นอาชีพ
ที่ดีของยุคหนึ่งอาจเชยไปส�ำหรับยุคนี้ หลายค�ำถามมัน
อาจจะยังไม่มีค�ำตอบในวันนี้ เราต้องใช้เวลาในการตอบ
ค�ำถาม และถ้าเรามีค�ำตอบแล้ว เราต้องมั่นคง พิสูจน์ว่า
เราท�ำได้จริง

เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด (จากด้านหน้า)
ผมว่าประสบการณ์คนรุ่นก่อนเป็นประโยชน์ส�ำหรับ
คนรุ่นหลังเสมอแหละครับ เหมือนส�ำนวน “เดินตามหลัง
ผู้ใหญ่หมาไม่กัด” แต่จริงๆ แล้ว หมามันอาจจะมาจาก
ด้านหลังแล้วกัดเราก็ได้ แบบนี้จะบอกให้ตามหลังผู้ใหญ่
ทั้งหมดก็คงไม่ได้ ผู้ใหญ่ต้องฟังเด็กเยอะขึ้น ต้องเรียนรู้
จากเด็กด้วย เพราะมันมีน�้ำร้อนใหม่อย่างสื่อออนไลน์
ทีผ่ ใู้ หญ่ตอ้ งถามเด็ก แต่ถา้ เรือ่ งทีเ่ ด็กยังไม่เคยเจอมาก่อน
อย่างเข้ามหาวิทยาลัย ประสบการณ์ของรุ่นพี่ก็จ�ำเป็นนะ

มหาวิทยาลัยคือจุดเริม
่ ต้นของการรับผิดชอบ ไม่อยากเหนื่อยให้เรียนด้วยหัวใจที่อยากรู้
ตัวเอง
การเรียนมันเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยอยู่ที่ว่าเราเรียน
ตอนเรียนมหาวิทยาลัย เราต้องเจอการเรียนที่ต้อง ด้วยความรู้สึกอยากรู้หรือเปล่า ถ้าอยากรู้เราก็เรียนด้วย
ดูแลตัวเอง การโตขึ้นคือการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง คุณ ความสนุกเหมือนเล่นกีฬา ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะ
รับผิดชอบความดีความผิดของตัวเอง ปีหนึ่งเป็นช่วงที่ แต่มนั สนุกไง ทีนถี้ า้ ต้องเลือกระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ
โหดที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่เรียน มันมีกิจกรรมรับน้องด้วย ที่อยากเรียน ถ้าเป็นผมผมเลือกคณะ ตอนสอบผมเลือก
เราต้องรู้จักจัดตารางเวลา ผมเคยค้างที่คณะ 3 เดือนเพื่อ สถาปัตย์ไว้ 4 อันดับเลยนะ ผมว่าคนที่เรียนด้วยหัวใจที่
ท�ำแบบส่งอาจารย์ ตอนแรกกดดันมาก เมื่อไหร่จะได้กลับ อยากรู้ถึงเหนื่อยก็ไม่เครียด และถ้าเราตั้งใจถึงเหนื่อยแค่
บ้าน เมือ่ ไหร่เกรดจะออก แต่อย่างหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ เสมอในช่วง ไหนผลลัพธ์ยังไงก็คุ้มค่าเสมอ
เวลาแย่ๆ คือมันจะกลายเป็นเรื่องที่เราเล่ากันอย่างสนุก
เวลาเราแก่ เราก็ควรท�ำช่วงนั้นให้ดีที่สุด เวลายากล�ำบาก
เป็นเวลาที่น่าจดจ�ำ ผมว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ภาควิชา
อื่นต้องอิจฉาผม
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เจอปัญหาอย่าคิดรวมให้คิดแยกชิ้น
ช่วงที่เรียนหมอ เจี๊ยบท�ำงานไปด้วย ทุกอย่างมันมา
พร้อมๆ กัน ละครก็ต้องถ่าย รายงานต้องส่ง สอบก็ต้อง
สอบ เหมือนทุกอย่างจะระเบิด อยู่ดีๆ น�้ำตาก็ไหล เราเลย
ลองดูว่าเรื่องไหนมาถึงเราก่อน โอเคงานต้องส่งก่อนเรา
ก็รีบท�ำงานให้ผ่านไป แล้วก็มาเริ่มอ่านหนังสือสอบ สอบ
ได้แค่ไหนแค่นั้น ถ้าสอบตก เราก็ต้องไปสอบซ่อม เราท�ำ
ตัวเองก็ยอมรับผลที่ตัวเองท�ำ ถือว่าเป็นประสบการณ์
เวลาเจอปัญหาอย่าไปคิดว่ามันเป็นจุดจบของชีวิต ให้เรา
แยกปัญหาอย่าคิดรวม คิดแยกชิ้นแต่ละปัญหา แล้วดูว่า
เรื่องไหนจ�ำเป็นต้องท�ำก่อนก็ท�ำอันนั้น
เลือกเรียนอะไรใช้แค่ความชอบยังไม่พอ

หมอเจี๊ยบ – ลลนา ก้องธรนินทร์

มี น ้ อ งๆ เยอะมากที่ เ ลื อ กเรี ย นคณะนั้ น คณะนี้
เพราะความชอบ แต่จริงๆ จะบอกว่าก็เพราะชอบ เพราะ
อยากไม่ ไ ด้ ต้ อ งคิ ด ไปให้ ไ กลกว่ า นั้ น ว่ า เราจะยอมใช้
เวลาทั้ ง ชี วิ ต กั บ อาชี พ นั้ น หรื อ เปล่ า อย่ า งเป็ น หมอถึ ง
รายได้ดีก็ไม่ได้สบายนะ เราต้องนึกถึงข้อดีข้อเสียของ
มันด้วย และถ้าใครเจอสิง่ ทีช่ อบแล้วมัน่ ใจว่าจะอยูก่ บั สิง่ นัน้
ได้จริงๆ ต้องกล้าลุยต่อไป ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจก็อธิบายให้
เขาเข้าใจ แล้วเราก็ต้องรับผิดชอบค�ำพูดของตัวเองด้วย
อย่าท�ำให้พ่อแม่เป็นห่วง ต้องกัดฟันสู้เพราะเป็นทางที่เรา
เลือกเอง ท�ำให้พ่อแม่เห็นว่าเราท�ำได้อย่างที่พูดจริงๆ
แบรนด์สถาบันไม่สำ�คัญเท่ากับเราเป็นคนแบบไหน

“อยากเป็นหมอ” แรงฮึดเปลี่ยนเด็กเกเรมา
เป็นเด็กขยัน
จุดเริ่มต้นที่อยากเป็นหมอเพราะเราเห็นว่าหมอช่วย
คนให้หายจากความเจ็บปวดได้ แล้วมีคนอีกเยอะที่เขา
ไม่มีเงินรักษา เจี๊ยบเลยตั้งใจว่าจะเป็นหมอแล้วเปิดฟรี
คลินิก ตอนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะท�ำอาชีพนี้แน่ๆ เป็นการ
เปลีย่ นแปลงทีย่ งิ่ ใหญ่มากเพราะเราเป็นเด็กขีเ้ กียจไง เรียน
ก็ไม่ดี สอบตก แต่เพราะเรารู้แล้วว่าเราอยากเป็นอะไร
ก็เลยเปลีย่ นตัวเองจากเด็กขีเ้ กียจมาตัง้ ใจเรียน อ่านหนังสือ
เยอะมากเพราะพื้นฐานเจี๊ยบมีน้อยกว่าคนอื่น แล้วเราก็
แบรนด์ ส ถาบั น มี ผ ลด้ า นความรู ้ สึ ก มากกว่ า พอ
เรียนดีขึ้นจริงๆ เจี๊ยบว่าทุกคนท�ำได้นะ มันขึ้นอยู่กับใจว่า
ท�ำงานจะรู้เลยว่าสถาบันมันไม่ส�ำคัญ เจี๊ยบมีเพื่อนหมอ
เราใจแข็งพอที่จะไม่ล้มเลิกหรือเปล่า
จากหลายสถาบันมาก แล้วไม่ใช่ว่าหมอจบจากสถาบัน
เจี๊ยบวัย 18 กับหมอเจี๊ยบวัย 28
ดั ง จะเก่ ง กว่ า มั น อยู ่ ที่ ก ารหาความรู ้ ใ ห้ ตั ว เอง เราหา
เจี๊ ย บเรี ย นหมอหกปี เรี ย กได้ ว ่ า ร้ อ นทุ ก ปี เ พราะ ประสบการณ์ไ ด้ห ลายทาง ไม่ใช่ห ้องเรีย นอย่า งเดี ยว
พืน้ ฐานเราไม่ใช่เด็กเรียน แล้วนอกจากความร้อนเรือ่ งเรียน แล้วคนทีเ่ รียนหมอไม่ได้มแี ค่อายุเท่าๆ กันนะ ทีต่ า่ งประเทศ
ก็ จ ะช่ ว งอกหั ก รู ้ สึ ก เหมื อ นฟ้ า ถล่ ม มี ค นบอกเจี๊ ย บ บางคนเรียนจบอย่างอืน่ แล้วถึงเรียนหมอ อย่างเพือ่ นเจีย๊ บ
ว่ า วั น หนึ่ ง มั น ก็ จ ะผ่ า นไป แล้ ว มั น ก็ ผ ่ า นไปได้ จ ริ ง ๆ เรียนเภสัชมาแล้วไม่ชอบเลยมาสอบเข้าเรียนหมอ ถึงจะ
เราค่อยๆ เติบโตแล้วเข้าใจอะไรมากขึ้น อย่างเรื่องแต่งตัว จบไม่พร้อมกันแต่เราก็เดินไปถึงเป้าหมายเหมือนกันไม่ใช่
ให้เรียบร้อยตอนเรียนเราคัดค้านนะ ท�ำไมต้องแต่งตัว เหรอ อย่าไปสนใจว่าคนนีส้ อบติดทีน่ นั่ ทีน่ ี่ คนนัน้ จบเร็วกว่า
เรียบร้อย มันไม่ชว่ ยให้คนไข้หายซะหน่อย ตอนนีเ้ ราเข้าใจ เราแค่ท�ำตามเป้าหมายของเราให้ได้ก็พอ
แล้วว่ามันคือความน่าเชือ่ ถือ อย่างทีบ่ อกว่าเจีย๊ บไม่ใช่เด็ก
เก่ง แต่ส่ิงหนึ่งที่เจี๊ยบมีคือความรับผิดชอบ ถ้าเราไม่รู้ว่า
จะรักษาคนไข้ยังไงเราเป็นหมอโง่นะ อะไรที่เจี๊ยบยังตอบ
คนไข้ไม่ได้ก็กลับมาค้นหาค�ำตอบ เพราะเราอยากรักษา
คนไข้ให้ดี
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ชีวิตมันมีหลากหลายกว่า
หนึ่งแบบที่สังคมบอกว่า
ต้องแบบนั้นสิถึงดี
เอ๋ – สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม)

ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจ
ก็อธิบายให้เขาเข้าใจ
แล้วเราก็ต้องรับผิดชอบ
คำ�พูดของตัวเองด้วย
หมอเจี๊ยบ – ลลนา ก้องธรนินทร์
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วัยรุ่นเเถลงไข
เราเข้าใจยากหรือคุณตามไม่ทัน?
เด็กสมัยนีเ้ ป็นเเบบนีเ้ เล้วหรือ ท�ำไมติดเพือ่ น ท�ำไมชอบเถียง ท�ำไมใช้ภาษาไทยผิด ท�ำไม
ติดโซเชียล เเละอีกหลายค�ำสงสัยว่า ‘ท�ำไม’
เมือ่ ตัง้ ค�ำถามว่า ‘ท�ำไม’ บางครัง้ อาจจบลงด้วยความไม่เข้าใจ ลองมาดูคำ� ตอบของตัวเเทน
“เด็กสมัยนี”้ ยุค Generation Z คนเเรก “เบลล์ - เขมิศรา พลเดช” นักเเสดงวัยรุน่ จากซีรสี ย์ อดฮิต
“ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น” หรือที่รู้จักในนาม “ก้อย ฮอร์โมนส์” เเละหนุ่มสุดฮอต ดาวรุ่งดวงใหม่เเห่ง
วงการนักเเสดง “นาย - ณภัทร เสียงสมบุญ” เเล้วจะรู้ว่าเด็กสมัยนี้ เข้าใจผู้ใหญ่มากกว่าที่คิด
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เด็กสมัยนี้ติดเพื่อน?
เบลล์ยอมรับเลยว่า มีช่วงที่ติดเพื่อนมาก มันจะเป็น
ช่วงเวลาของมัน อย่าง ม.4 - ม.5 เป็นช่วงที่เราติดเพื่อน
ขนาดที่เพื่อนบอกอะไรเราก็เชื่อมากกว่าแม่ เราจะเถียง
เเม่กลับไปหมดเลยว่า ก็เพื่อนบอกมาเเบบนี้ พอผ่านมา
เป็นยุคมหาวิทยาลัย เราเริ่มเชื่อพ่อเเม่มากขึ้น เพราะเรามี
ประสบการณ์ เราจะเริ่มเชื่อตัวเองกับพ่อเเม่มากกว่า แล้ว
เวลาเบลล์พดู อะไร พ่อเเม่เบลล์เขารับฟังนะ ค่อนข้างเปิดใจ
ฟังเหตุผล เวลาที่เบลล์อธิบายเหตุผลตัวเอง จะใช้ความ
ดราม่าก่อน เเม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะ เเม่ไม่เชื่อใจหนูเหรอ ใช้
ค�ำพูดเพราะๆ อธิบายให้เขาเข้าใจ
เด็กสมัยนี้ใช้ภาษาไทยผิด?
มีช่วงหนึ่งที่เบลล์คุยกับพ่อแม่ไม่ค่อยเข้าใจ อาจ
เพราะภาษาด้วยเเหละ โรงเรียนเบลล์จะเรียนภาษาไทย
เบลล์ - เขมิศรา พลเดช
เเค่อาทิตย์ละครั้ง ท�ำให้สื่อสารไม่ตรงกันเท่าไหร่ หรือบาง
ครั้งก็ใช้ภาษาไทยผิด อย่างตอนเล่นอินสตาเเกรม เคย
โดนติค�ำว่า “นะคะ” เพราะเราเข้าใจมาตั้งเเต่เด็กๆ ว่าต้อง
วัยรุ่นกับการปรับตัว
มีไม้เอก แต่มันออกเสียงว่า ‘น่ะค่ะ’ ซึ่งมันผิด เเต่เราก็
เราเป็นวัยรุ่นเหมือนกัน เเต่เเตกต่างกัน เพราะโต ไม่ได้รสู้ กึ หงุดหงิดนะทีโ่ ดนติ เพราะรูว้ า่ มันเป็นสิง่ ทีเ่ ราต้อง
มาต่างครอบครัว สังคมก็ไม่เหมือนกัน อย่างเบลล์เรียน ท�ำให้ถูกต้อง
อินเตอร์มาตั้งเเต่อนุบาล 3 จนถึง ม.6 สังคมก็มีเเค่เพื่อน
กลุ่มเดียว จุคเปลี่ยนของตัวเองอย่างมาก ก็คือตอนรู้จัก เด็กสมัยนี้ต้องอยู่กับคนรอบข้าง
พี่ย้ง (ทรงยศ สุขมากอนันต์) พี่ปิง (เกรียงไกร วชิรธรรมพร)
เบลล์อยากฝากเด็กรุ่นเราว่า อยากให้สนใจคนรอบ
ตอนอายุ 15-16 ปี เข้ า ไปเจอสั ง คมวงการบั น เทิ ง ข้างมากกว่าในโทรศัพท์ เพราะพวกเขาคือคนส�ำคัญ เบลล์
เราไม่รจู้ กั ใคร คุยกับเขาไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง เป็นเเบบนีห้ นึง่ ปี จน ชอบค�ำว่า Embrace the moment ทีใ่ ช้กบั สถานทีท่ เี่ ราชอบ
ได้เรียนการเเสดงก็เริ่มท�ำลายก�ำเเพงลง
ไป เเต่ก็อยากให้เรา Embrace your friends, your family,
your teacher อยากให้ซึมซับ เก็บบรรยากาศสิ่งรอบข้าง
เลือกเรียนจากความชอบ
อยู่กับคนรอบข้าง จะได้สื่อสารกับเขา ได้รู้จักเขามากขึ้น
เบลล์เลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษอเมริกันศึกษา ภาคอินเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ เพราะเบลล์
ชอบเข้าพิพิธภัณฑ์ ทุกครั้งที่เข้าพิพิธภัณฑ์ของเมืองนอก
รูส้ กึ ขนลุกมาก บรรยากาศมันเก่าเเก่ เราอยากศึกษาต่อว่า
ประวัติศาสตร์ของชิ้นนี้เป็นยังไง เเล้วคณะนี้เกี่ยวข้องกับ
อังกฤษ เเละอเมริกาโดยตรง เเต่พอเรียนก็ไม่ได้เหมือนที่
คิดไว้ เรียนยากมาก อ่านเยอะมาก ประวัติศาสตร์ล้วนๆ
แต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ชอบมากที่สุด
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ปัญหาภาษาของเด็ก Generation Z
คงเป็นเรื่องภาษาไทยของผม ผมเรียนนานาชาติ เรา
ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการเรียง
ประโยค ประธาน กริยา กรรม สระ อักษร มันท�ำให้เรา
สื่อสารผิดพลาดได้ เเต่เจตนาของผมคือเพื่อจะสื่อสาร ถ้า
ผมพูดผิดก็ไม่ใช่เรื่องหน้าอาย พอผิดพลาดเเล้วมีคนมา
บอกเราจะได้รู้เเละพยายามปรับปรุง
คุยกับพ่อเเม่ต้องสังเกตอารมณ์
ผมว่าการคุย “อารมณ์” เป็นสิ่งส�ำคัญมาก เราต้อง
เช็คด้วยว่าขณะที่คุยเขาอารมณ์เป็นยังไง เพราะฉะนั้นถ้า
เขาเป็นไฟ เราควรเป็นน�้ำ เขาจะได้เย็นลง เเล้วผมเชื่อว่า
นาย - ณภัทร เสียงสมบุญ
ค�ำดุทุกอย่างจากพ่อเเม่ มาจากความหวังดี เขาไม่มีทางดุ
เพราะเกลียดเรา เขาต้องการให้เราโตมาอย่างมีคุณภาพ
ยากช่วงเเรกเเต่ค่อยๆ ปรับตัว
เเละอยู่ในสังคมได้ เลยเป็นเรื่องธรรมดาที่มีเรื่องดุ หรือมี
ตั้งเเต่เด็กเรียนโรงเรียนที่สอน 3 ภาษา มีทั้ง จีน เรื่องทะเลาะกัน ผมว่าถ้าเราผิดจริง ก็ยอมรับเเละขอโทษ
ไทย เเละอังกฤษ เเต่ตอนนั้นผมได้ภาษาไทยอย่างเดียว เป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ
พอประมาณชั้น ป.6 มีเพื่อนคุณเเม่เเนะน�ำว่าให้ย้ายไป
โรงเรียนนานาชาติ เพราะอีกหน่อยภาษาอังกฤษส�ำคัญ ถ้าใช้มากไปก็ติดโซเชียล
มาก คุณเเม่เลยตัดสินใจส่งไปเรียนนานาชาติ ซึ่งสังคม
ผมไม่ไ ด้เป็น คนติดโซเชีย ล เเต่เวลาติดต่องานก็
ต่างกันมาก ภาษากลายเป็นสิ่งที่ยากส�ำหรับผม เขาสอน ค่อนข้างส�ำคัญ หรือถ้าเราอยากรู้อะไรในสิ่งที่เราไม่รู้ เราก็
ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ เราก็ท�ำไม่ได้ เเต่ผมมีเพื่อน พิมพ์คน้ หาในอินเทอร์เน็ตได้ ผมว่าถ้าใช้ในการศึกษาก็เป็น
คอยช่วยเหลือตลอด พยายามอยู่ 2 ปี ก็ค่อยๆ ปรับตัวได้ สิง่ ทีด่ ี เเต่บางครัง้ ถ้าเราใช้เวลากับมันมากเกินไป ท�ำให้เสีย
โอกาสกับสิ่งรอบตัว ถ้าเราคิดว่าอีกเเป๊บนึงนะ วันนี้เราท�ำ
เจอสิ่งที่ชอบยึดเป็นเป้าหมาย
วันข้างหน้าเราก็ท�ำไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นนิสัย
ตอนเด็กๆ ของเล่นที่เเม่ผมซื้อให้ เป็นเลโก้ที่ไม่มี
เเบบ ผมก็ ต ่ อ เป็ น เมื อ ง เป็ น เครื่ อ งบิ น ผมเลยรู ้ ว ่ า เด็กสมัยนี้ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
ชอบประดิ ษ ฐ์ เเละชอบอะไรที่ เ ป็ น โครงสร้ า ง น่ า จะ
ชีวิตเราต้องใช้ให้คุ้มค่า ไม่ใช่เรื่องเรียนอย่างเดียว
เรี ย นสถาปั ต ยกรรมเเน่ น อน พอผมมี เ ป้ า หมาย หรื อ เพื่อน สังคม เเละครอบครัวเป็นสิ่งส�ำคัญมาก เราให้
สิ่งที่เราต้องท�ำให้ได้ ผมก็ไม่ยอมเเพ้ง่ายๆ ขับรถไปดู ความส�ำคัญกับเขาพอหรือเปล่า ส่วนคนที่ก�ำลังจะเข้า
มหาวิทยาลัยหลายที่ จนถึงมหาวิทยาลัยมหิดล รู้สึกว่า มหาวิทยาลัย ถ้าเจอสิ่งที่เรารักก่อนก็จะได้เปรียบ เพราะ
เหมือนเป็นที่ของเรา แล้วค้นหาวิชาด้านสถาปัตยกรรม ทุกสิ่งที่เราท�ำออกมาจะท�ำได้ดี พอท�ำได้ดี เราก็ภูมิใจเห็น
หรื อ ที่ ใ กล้ เ คี ย งที่ สุ ด ซึ่ ง ที่ เ ราสนใจคื อ สาขาวิ ช าการ คุณค่าในตัวเอง เเต่ถ้ายังไม่รู้ว่าชอบอะไร ปรึกษาพ่อเเม่ก็
ออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป์ ผมเลยได้ เ ข้ า ไปคุ ย กั บ อาจารย์ ยังไม่ลงตัว อย่าเพิ่งตกใจ ไม่เป็นไร ถ้าเราทุ่มเท เรามุ่งมั่น
ซึง่ ท่านดูเเลเราเหมือนลูกคนหนึง่ ทัง้ ๆ ทีเ่ รายังไม่ไปเรียนเลย พยายาม อีกหน่อยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เรารักเอง
พอมาเรียนก็ค้นพบว่า เป็นสาขาที่ค่อนข้างสนุก เเละเรา
เป็นคนกิจกรรมเยอะ เลยเอาตรงนั้นมาใช้กับงานได้ เช่น
ผมชอบกีฬา งานดีไซน์ของผมก็ออกเเนวสปอร์ต
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โดนติคำ�ว่า ‘นะคะ’
ที่เราใช้ผิด เราไม่ได้หงุดหงิดนะ
ที่โดนติ เพราะมันเป็นสิ่งที่เรา
ต้องทำ�ให้ถูกต้อง
เบลล์ - เขมิศรา พลเดช

ผมเชื่อว่าคำ�ดุทุกอย่าง
จากพ่อเเม่ มาจากความหวังดี
เขาไม่มีทางดุ เพราะเกลียดเรา
เขาต้องการให้เรา
โตมาอย่างมีคุณภาพ
นาย - ณภัทร เสียงสมบุญ
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ครูของฉันชื่อ Social นามสกุล Media
เราอาจจะพู ด ได้ ว ่ า ทุ ก สิ่ ง ที่ อ ยู ่ ร อบตั ว นั บ เป็ น “ครู ” ที่ ใ ห้ ค วามรู ้ ในยุ ค ที่ เ ทคโนโลยี
ก้าวล�้ำแบบนี้ ครูที่เข้ามามีบทบาทอย่างมาก คือครูที่ชื่อว่า “โซเชียลมีเดีย (Social Media)”
ครูคนนีท้ ำ� ให้เราได้เรียนรูท้ งั้ สาระ บันเทิง และการใช้ชวี ติ ความคิดนีย้ นื ยันได้จากประสบการณ์
ของ 2 นักคิดนักเขียน “แชมป์ - ทีปกร วุฒิพิทยามงคล” นักเขียน นักวาดภาพประกอบ
ผู้สนใจเรื่องราวในโลกออนไลน์ ที่เริ่มต้นท่องโลกโซเชียลจากการท�ำเว็บไซต์ให้บริการบล็อก
www.exteen.com และ “เคน - นครินทร์ วนกิจไพบูลย์” นักคิด นักเขียน ผู้สนใจเรื่องเทรนด์
ทีเ่ ริม่ ต้นท�ำความคุน้ เคยกับโซเชียลมีเดียจาก Hi 5 และ MSN ซึง่ ได้รบั ความนิยมในช่วงเวลาหนึง่
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น�้ำอัดลมเขาก็รู้มาหลายปีแล้ว แต่คิดสิว่า เออ...เขาก็เพิ่ง
เรียนรู้โซเชียล การส่งสวัสดีวันนั้นวันนี้ มันเป็นการทักทาย
หรือส่งภาพอาหารเพื่อจะบอกทุกคนว่าเขากินข้าวแล้วนะ
เราก็จะได้อยู่บนโลกออนไลน์ที่เข้าใจกันมากขึ้น
โปรดระวังคุณครูที่ชื่อ “โซเชียลมีเดีย”
อย่างที่เรารู้กันว่าโซเชียลมีเดียท�ำให้ชีวิตสะดวกขึ้น
สนุก ค้นหาข้อมูลได้งา่ ย และใครๆ ก็ตงั้ กระทูไ้ ด้ แต่คนเสพ
ข้อมูลมักไม่คอ่ ยตัง้ ค�ำถามกับข้อมูลทีไ่ ด้ ผมเลยรูส้ กึ ว่าเรา
ต้องตั้งค�ำถามก่อนเชื่อว่าจริงแค่ไหน เชื่อได้แค่ไหน เราไม่
ควรเชือ่ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนแรก ผมเคยลองทวีตสองข้อความติด
กันเพื่อทดสอบสิ่งนี้ ทวีตแรกบอกว่าโรคที่องค์การอนามัย
แชมป์ – ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
โลกประกาศว่าเป็นโรคประจ�ำปีนี้คือโรคกลัวมือถือดับ
ปรากฏว่ามีคนแชร์กนั สองหมืน่ คน ทัง้ ๆ ทีม่ นั ไม่ใช่เรือ่ งจริง
ทวีตต่อไปบอกสั้นๆ ว่า ทวีตที่แล้วไม่จริง มีคนแชร์ต่อแค่
เราอยู่ในโลกผสานของโลกจริง-โลกออนไลน์ ไม่กี่คน ข่าวผิดกระจายเร็ว แต่โพสต์ที่แก้ไขไม่มีคนสนใจ
เมื่ อ หลายปี ก ่ อ นมี ก ารแยกโลกความจริ ง กั บ โลก เพราะมันไม่สนุกไง สมมติว่าถ้าเราแชร์ข้อมูลอะไรแล้วมา
อินเทอร์เน็ต แต่ปัจจุบันโลกทั้งสองถูกประสานเข้าด้วย รู้ตัวว่ามันผิด ให้รีบแก้ไขที่ต้นทาง คนที่เขาแชร์ไปก็จะได้
กัน อย่างตอนนี้ผมอยู่บนโลกความจริง แต่ก็มีการถ่าย ข้อมูลที่ถูกต้องไปด้วย
เฟชบุ๊ก ไลฟ์ ไว้ด้วย ผมที่อยู่ในโลกความจริง กับผมที่อยู่
ในโลกออนไลน์ก็เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ผมอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ โซเชียลมีเดียให้มากกว่าแค่ความสนุก
ว่าตอนนี้ผมอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแล้ว ซึ่งมันจะโยงไปถึง
ผมว่าเด็กสมัยนี้เก่งมากเลยนะ คิดดูว่าพวกเขาเกิด
เรื่องพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะ ที่ในยุคนี้พื้นที่ส่วนตัว มาพร้อมกับโซเชียลมีเดีย ในยุคที่มีเทคโนโลยีหลอกล่อ
แทบจะไม่มแี ล้ว แค่โพสต์สเตตัสลงเฟชบุก๊ ของเรา มันก็จะ แต่ เ ด็ ก สมั ย นี้ ก็ ยั ง สามารถแบ่ ง เวลาให้ ก ารเรี ย นได้ คื อ
ไปขึน้ ทีห่ น้ากลาง ถ้าใครคิดว่าเฟชบุก๊ เป็นเรือ่ งส่วนตัวเป็น เก่งมาก ถ้ามองดีๆ ในโลกอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้มีแค่ความ
ความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวง คุณโพสต์อะไรไปนิดเดียว สนุกนะ มันมีความรู้ และมีอาชีพอยู่ในนั้น อย่างนักสถิติ
ข้อมูลก็ถูกเก็บไว้แล้ว หรือเอาง่ายๆ คุยกันทางไลน์หรือใน นักคณิตศาสตร์ ผมว่ามันน่าสนใจมากนะถ้าใครจะเรียน
อินบ็อกเฟชบุ๊กก็ยังถูกแคปหน้าจอเลย เวลาคุยอะไรเรา ต่อสาขานี้ เพราะในโลกโซเชียลมีข้อมูลมากมาย ซึ่งข้อมูล
ต้องนึกไว้ตลอดว่าค�ำพูดเราอาจจะถูกเอาไปส่งต่อได้
พวกนี้แหละที่จะไปใช้ท�ำสถิติเพื่อให้รู้อะไรบางอย่าง และ
ข้อมูลพวกนี้มันเป็นประโยชน์มากส�ำหรับหน่วยงานต่างๆ
โลกอินเทอร์เน็ตเขาไม่นบั กันทีอ
่ ายุจริงของคนเล่น เห็นไหมว่าโซเชียลมีเดียมันท�ำให้เกิดอาชีพได้ ไม่ใช่แค่
เพราะอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาได้ไม่นานเท่าไหร่ โซเชียล ความสนุกอย่างเดียว
มีเดียเลยเป็นเรื่องธรรมดาส�ำหรับคนยุคใหม่ แต่ส�ำหรับ
คนรุ่นก่อนนี่เป็นเรื่องใหม่ หรือจะพูดได้ว่าอายุของคนเรา
แยกได้สองแบบ คืออายุคนจริงๆ กับอายุบนอินเทอร์เน็ต
เคยเล่นมากี่ปีก็มีอายุเท่านั้น พอมาอยู่บนโลกออนไลน์
มันมีวัฒนธรรมที่ต่างกันขึ้นมา อย่างผู้ใหญ่จะส่งสวัสดี
วันจันทร์ แชร์วา่ น�ำ้ อัดลมอันตรายเขาเอาไว้ลา้ งรถ เด็กก็จะ
สงสัยว่าท�ำไมผู้ใหญ่ส่งต่อเรื่องพวกนี้ อย่างที่แชร์มาเรื่อง
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ส่วนตัวบ้าง ไม่ควรเอาเรื่องส่วนตัวมาบอกในโลกออนไลน์
ทั้งหมด และผมไม่ได้ชอบโพสต์อะไรที่เร็วมาก ถึงโลกมัน
หมุนเร็วเราไม่จ�ำเป็นว่าต้องไปเร็วตามคนอื่นเขา ช้านิด
หน่อยแต่ชัวร์ดีกว่า
มองให้ลึกแล้วจะซึ้งถึงประโยชน์ของโซเชียล
มีเดีย
อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น เครื่ อ งมื อ อย่ า งดี ใ นการท� ำ งาน
หาความรู้ อย่าง Snapchat แอพลิเคชั่นใหม่เน้นความ
ฮาที่ใช้ภาพตลกๆ แชทโต้ตอบกัน แต่ Snapchat ก็มีเมนู
Discover ให้เราเสพข่าวสารได้อย่างน่าสนใจ เพราะมัน
ไม่ใช่แค่ทีวี นิตยสาร คลิปเสียง แต่มันเอาทุกอย่างมารวม
กันเป็นข่าวสั้นๆ ได้ลงตัวและสนุก กลายเป็นสื่อที่เข้ากับ
คนยุคใหม่มาก
ข้อดีอีกอย่างของโลกยุคออนไลน์คือท�ำให้เด็กยุคนี้มี
ทักษะคิดวิเคราะห์แยกแยะดีกว่าเด็กยุคก่อน เพราะข้อมูล
ได้มาง่าย การที่เราจะท�ำออกมาได้เหนือกว่าคนอื่นก็คือ
ต้องวิเคราะห์เป็น แต่เราก็ควรใช้โซเชียลมีเดียแต่พอดี อย่า
ไปจมอยู่กับมัน ออกไปเจอโลกความจริง พูดคุยกับผู้คน
เดินดูนิทรรศการ ผมว่ามันมีเสน่ห์ดี

เคน – นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

โลกโซเชียลไม่ใช่โลกของคนสองคน
จริงอยู่ครับที่ในโลกออนไลน์เราจะมีพื้นที่ของเรา
อย่างโปรไฟล์ในเฟชบุ๊กก็เหมือนเป็นบ้านของเรา ที่เปิด
ล�ำโพงให้เพื่อนบ้านได้ยินตลอดเวลา เฮ้ย หิวข้าว โพสต์ไป
คนเป็นร้อยก็เห็นแล้วว่าเราก�ำลังหิวข้าว แล้วก็จะมีคนวิ่ง
มาในบ้านเรา บอกกับเราว่า กินข้าวด้วยกันไหม หรือบ่น
อะไร เพราะข้อความมันไปอยู่ตรงหน้ากลางที่ทุกคนเห็น
พื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะมันแยกยากแล้ว อย่างแต่
ก่อนจะมีพวกเว็บบอร์ดที่รูปแบบการโต้ตอบจะไม่ปัจจุบัน
ทันด่วน ระยะเวลาการโพสต์การโต้ตอบจะนานกว่าเพราะ
เราต้องคอยเข้าไปดู แต่ยุคนี้เราจะโพสต์อะไรถึงใครก็ตาม
มันไม่ใช่แค่คุยกันสองคน แต่เป็นการป่าวประกาศให้
ทุกคนรู้ เราเลยต้องมีความยับยั้งชั่งใจว่าจะโพสต์หรือไม่
โพสต์อะไรมากขึ้น

อย่ายอมให้หุ่นยนต์แย่งงานเรา
ถ้ามองไปในอนาคตข้างหน้า ผมว่าหุน่ ยนต์มบี ทบาท
ในการท�ำงานเยอะ เพราะตอนนั้นหุ่นยนต์คงถูกพัฒนาไป
มากละ หุน่ ยนต์อาจจะครองโลกแทนก็ได้ ผมก็กงั วลว่าคน
จะท�ำงานอะไร สิง่ ทีเ่ ราต้องคิดตัง้ แต่วนั นีเ้ ลยก็คอื หุน่ ยนต์
มันท�ำอะไรเหมือนมนุษย์ไม่ได้บ้าง ซึ่งนั่นก็คือ ความคิด
สร้างสรรค์ ส่วนเราเองก็ตอ้ งรูจ้ กั ปรับตัวให้ได้กบั เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เข้ามาด้วย และขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอ
ใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นเครื่องมือในการท�ำงาน ใช้เป็น
โลกออนไลน์ไม่ใช่กระจกสะท้อนโลกจริง
เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ท� ำ ให้ ม นุ ษ ย์ เ ก่ ง ขึ้ น ไม่ ใ ช่ ใ ห้ เ ทคโนโลยี
บางครั้งสิ่งที่เราอาจจะลืมนึกไปก็คือ สิ่งที่เห็นในโลก มาใช้เรา
ออนไลน์อาจไม่ใช่เรื่องจริง ส่วนเรื่องจริงก็ไม่ได้ลงในโลก
ออนไลน์เสมอไป สื่อออนไลน์สามารถสร้างภาพขึ้นมาได้
เราต้องมีวจิ ารณญาณว่ามันอาจไม่เป็นจริงก็ได้ ส�ำหรับผม
จะใช้วธิ กี ารอ่านข้อมูลจากแหล่งทีน่ า่ เชือ่ ถือ มีบรรณาธิการ
คัดกรอง ต้องรูล้ กั ษณะของเพจนัน้ ๆ อย่างเพจนีด้ ราม่า เรา
ก็ตอ้ งคิดไว้กอ่ นแล้วว่าเรือ่ งทีม่ าลงจะต้องเน้นความดราม่า
ส่วนตัวผมรูส้ กึ ว่ายังไงก็ตามเราควรจะมีพนื้ ทีบ่ างอย่างเป็น
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อายุของคนเราแยกได้
สองแบบ คืออายุคนจริงๆ
กับอายุบนอินเทอร์เน็ต
แชมป์ – ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

เฟชบุ๊กก็เหมือนเป็นบ้าน
ของเรา ที่เปิดลำ�โพงให้
เพื่อนบ้านได้ยินตลอดเวลา
เคน – นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
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เรียนต่อภาคไทยหรือภาคอินเตอร์
ภาคไหนคือตัวเรา?
ในยุคที่โลกเชื่อมโยงอย่างไร้พรมแดน แต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย ต่างปรับตัวเพื่อ
ตอบรับกับความเปลีย่ นไปของโลก จากยุคก่อนทีก่ ารเรียนในมหาวิทยาลัยทัว่ ไป ไม่จำ� เป็นต้อง
มีค�ำต่อท้ายว่าเรียนอยู่ภาคไหน แต่ยุคนี้กลายเป็นต้องขยายว่าเป็นภาคไทยหรือภาคอินเตอร์
และไม่มขี อ้ จ�ำกัดด้วยว่าจะต้องเป็นเด็กต่างชาติหรือลูกครึง่ เท่านัน้ ถึงเรียนภาคอินเตอร์ได้ ท�ำให้
เด็กไทยหลายๆ คนที่ก�ำลังจะก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยเกิดความลังเลว่า จะเรียนต่อภาคไทยหรือ
ภาคอินเตอร์ดี?
เรามีตัวแทนจากทั้งสองภาค ที่เรียนในสาขาเดียวกัน คือนิเทศศาสตร์ เริ่มจากตัวแทน
ภาคอิ น เตอร์ “เจมส์ - ธี ร ดนย์ ศุ ภ พั น ธุ ์ ภิ ญ โญ” หรื อ ซั น ฮอร์ โ มนส์ ที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่
คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนตัวแทนเด็กภาคไทย คือ
“เบบีม้ ายด์ - ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี” หรือ ยัยเป็ดขีเ้ หร่ ทีจ่ บจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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มีคำ�ตอบอยู่ในห้องเรียน
ด้ ว ยความที่ ผ มท� ำ งานด้ ว ยเรี ย นไปด้ ว ย ผมก็ จ ะ
พยายามรับงานนอกที่ไม่ชนกับชั่วโมงเรียน แต่ถ้าขาด
เรียน ผมจะคอยตามจากเพื่อน ซึ่งเพื่อนมีส่วนมากในการ
ช่วยเหลือ ก่อนสอบผมจะไปค้างหอเพื่อนเพื่อจะได้ติว
หนั ง สื อ สอบ แต่ ถ ้ า มี เ วลาผมอยากให้ ทุ ก คนเข้ า เรี ย น
มากกว่า แม้บางอย่างที่อาจารย์สอนในชั่วโมงเรียนอาจ
รู้สึกว่าไม่เห็นมีประโยชน์เลย แต่สิ่งนั่นอาจจะออกเป็น
ข้อสอบเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ การอ่านเลกเชอร์เหมือนอ่านแล้วต้องจ�ำ
แต่การฟังอาจารย์สอนเหมือนเข้าไปในหัวเลยทันที
ค้นหาตัวเองจากการเดินห้าง
ผมรู้สึกว่าเด็กไทยกับเด็กอินเตอร์การกินอยู่ก็เหมือน
กัน สิง่ ทีต่ า่ งคือการเรียนทีต่ า่ งกันมาก เพราะแค่หลักสูตรก็
ต่างกันแล้ว ส�ำหรับการเตรียมตัวเพือ่ สอบเข้ามหาวิทยาลัย
หลั ก สู ต รอิ น เตอร์ ควรจะเตรี ย มตั ว ตั้ ง แต่ ม.ปลาย
แต่สงิ่ ส�ำคัญ คือต้องค้นหาตัวเอง ซึง่ จริงๆ แล้ว คนเราต่างก็
ค้นหาตัวเองอยูต่ ลอดเวลา เหมือนผมเดินห้างแล้วไปเจอเชฟ
ก็รู้สึกว่าอาชีพนี้เท่ดี ถ้าเราก�ำลังค้นหาตัวเอง ไปเจออาชีพ
นั้นก็ชอบอาชีพนี้ก็ชอบ พอกลับบ้านไปก็ลองค้นหาข้อมูล
ในอินเทอร์เน็ต แค่การเดินในห้าง เราก็เจอคนตัง้ กีอ่ าชีพแล้ว
แค่ต้องใส่ใจ ค้นหาข้อมูลกับอาชีพนั้นจริงๆ จะช่วยให้ค้น
พบตัวเองง่ายขึ้น

เจมส์ - ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ

เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ
ตอนมัธยมผมเรียนสายวิทยาศาสตร์ แรกๆ ก็คิดจะ
เรียนต่อในคณะที่เกี่ยวกับสายวิทยาศาสตร์เหมือนกัน
แต่พอชีวิตเราได้เจออะไรหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะการที่
ได้เล่นซีรีส์เรื่องฮอร์โมนส์ เป็นจุดที่ท�ำให้ผมได้รู้จักตัวเอง
เลยเปลี่ ย นมาเรี ย นนิ เ ทศศาสตร์ ที่ รู ้ สึ ก ชอบมากกว่ า
ผมเข้าใจว่าสิง่ ทีท่ กุ คนต้องเจอในช่วงวัยนี้ คือความคาดหวัง
ของครอบครัว ผมก็เหมือนกัน พ่ออยากให้ผมเรียนวิศวะ
หรือเรียนหมอ แต่ผมก็เชือ่ ว่าการเลือกเรียนในสิง่ ทีเ่ ราชอบ
โอกาสของงานหลังจบ
จะดีกว่าการเรียนในสิ่งที่เขาต้องการให้เราเรียน
จบภาคไทยกับภาคอินเตอร์จะหางานต่างกันไหม?
ภาคอินเตอร์ภาษาสำ�คัญมากที่สุด
ผมว่าขึ้นอยู่กับงานที่เราเลือกมากกว่า แค่ภาคอินเตอร์จะ
การเรี ย นภาคอิ น เตอร์ ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งท� ำ ตั ว ไฮโซ ได้เปรียบเรื่องภาษา ก็เหมือนกับที่ผมเรียนนิเทศศาสตร์
แต่เรื่องของภาษาส�ำคัญมาก เพราะต้องใช้ภาษาอังกฤษ แล้ ว มี อ าชี พ นั ก แสดงนั่ น แหละ เพราะจะเป็ น นั ก แสดง
สื่อสารทั้งหมด โดยเฉพาะด้านการเขียน เวลาสอบต้อง ไม่จ�ำเป็นต้องเรียนสายนิเทศก็ได้ แต่ถ้าคนที่เรียนด้านนี้
เขียนประโยคที่มีความยาว เราต้องเขียนค�ำตอบให้อ่าน จะเกิดข้อได้เปรียบเพราะรู้จักคนในสายงานนี้มากกว่า
รู้เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องยากมากส�ำหรับผม เพราะตอนมัธยม เอาเป็ น ว่ า อยากเป็ น อะไรให้ ล องท� ำ สิ่ ง นั้ น อย่ า งเต็ ม ที่
ปลายผมเรียนภาคไทยมา ท�ำให้ตอ้ งไปเรียนภาษาอังกฤษ อย่างน้อยเราจะได้รวู้ า่ จริงๆ แล้วตัวเราชอบหรือไม่ชอบอะไร
เพิ่มเติม เรียนรู้จากเพื่อน ซึ่งจริงๆ เด็กที่เรียนอินเตอร์
ส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยนะ มีเด็กต่างชาติไม่กี่คน นักเรียน
แลกเปลี่ยนมีบางส่วน เด็กภาคอินเตอร์ไม่จ�ำเป็นต้อง
เรียนภาคอินเตอร์ตอนมัธยมมาก่อน เลือกเรียนตอนเข้า
มหาวิทยาลัยก็ได้ แค่เราต้องฝึกฝน ต้องเปิดใจให้กับ
ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆ จะสามารถเข้าใจ
ความหมายของภาษาได้
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ค้นหาตัวเองผ่านสื่อต่างๆ
ถ้าเรายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ยังอยู่ในช่วงค้นหา
ตัวเอง ให้เราลองท�ำกิจกรรมหลายๆ อย่างไปเลย ทัง้ ทีช่ อบ
และคิดว่าไม่ชอบ เพราะบางงานทีช่ อบในตอนแรก พอลอง
ท�ำจริงๆ แล้วรูส้ กึ ไม่ใช่กม็ ี หรือทีค่ ดิ ว่าไม่ใช่ พอลองท�ำแล้ว
เกิดชอบก็เป็นไปได้ หรือลองหาคลิปคนที่สามารถพูด เพื่อ
ปลุกให้เกิดก�ำลังใจมาดู การทีค่ นเรามีไอดอล ท�ำตามความ
ฝัน เพือ่ ประสบความส�ำเร็จแบบเขา ถือเป็นอีกการหาค้นหา
ตัวเอง หรือลองค้นหาตัวเองผ่านการเสพสื่อต่างๆ อย่างดู
หนัง อ่านหนังสือทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพนัน้ ให้มากๆ อาจเจอ
เบบี้มายด์ - ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี
มุมที่ต่างไปเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ หรือลองไปเที่ยวคนเดียว
การที่เราไปเที่ยวในที่ที่ไม่มีใครรู้จัก จะสามารถเป็นตัวเอง
ได้เต็มที่ ได้เปิดประสาทสัมผัสของตัวเองให้มากกว่าเดิม
เด็กสายวิทย์ที่มีใจให้นิเทศศาสตร์
ตอนเรียนอยู่มัธยมเลือกเรียนสายวิทย์ เพราะเรา ฟังคนอื่นมากกว่าเดิม อาจท�ำให้เราสามารถไปในจุดที่
คิดว่าเป็นสายที่เลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้กว้างกว่า ตัวเองไม่คิดว่าจะไปถึงได้
ทั้งที่ความคาดหวังของครอบครัวคืออยากให้เราไปทาง
นิติศาสตร์ เพราะเราโตมาในครอบครัวที่เป็นผู้พิพากษา “เป็นไปไม่ได้” อุปสรรคในการค้นหาตัวเอง
อุปสรรคในการค้นหาตัวเองเกิดจากความคิดว่าเรา
แต่จุดที่ท�ำให้เรารู้ตัวแล้วว่าเราชอบอะไร แล้วเราควร
เรียนสาขาไหนดี ก็คือตอนมัธยม ตอนนั้นมีโอกาสได้เล่น เป็นอาชีพนั้นอาชีพนี้ไม่ได้ เราต้องเลิกคิดแบบนั้น อย่าง
ละครเวทีที่โรงเรียนก็รู้สึกสนุก แล้วครูก็สนับสนุนให้เรียน ตอนเด็กๆ เราฝันอยากจะเป็นดารา แต่รู้สึกว่าหน้าตา
นิเทศศาสตร์ด้วย เลยท�ำให้เริ่มศึกษาอย่างจริงจังว่าสาขา ตัวเองไม่น่าจะสามารถเป็นได้ ถึงอย่างนั้นตอนเลือกเรียน
นิเทศศาสตร์ เราก็ยังเลือกสาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
วิชานี้คืออะไร จบแล้วท�ำงานอะไรได้บ้าง
คือยังคิดอยู่นะว่าถ้าเรียนแล้วต้องได้เป็นดารา มันเลยมี
แรงผลักดันให้มีความพยายามเพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบ
ถึงกิจกรรมจะมาก แต่จัดการการเรียนได้
ตอนเรียนจะไม่รับงานเลย เพราะท�ำหลายๆ อย่าง ถึงสุดท้ายมันอาจไม่ได้ทุกอย่างแบบที่คิด ก็ไม่เสียใจที่ได้
พร้อมกันไม่ได้ ระหว่างเรียนก็มีกิจกรรมระหว่างภาคไทย เลือกในสิ่งที่รัก
กับภาคอินเตอร์ ท�ำให้ได้รจู้ กั กับเพือ่ นๆ ทีเ่ รียนอินเตอร์ดว้ ย
ซึง่ เขาก็ไม่ได้ตา่ งกับเด็กภาคไทยนะ แค่การเรียนของเราจะ งานไม่ได้หายากหากเราเก่งพอ
ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก แต่ภาษาอังกฤษก็จ�ำเป็นในหลาย
การหางานส�ำหรับเด็กทีจ่ บภาคไทย ไม่ได้หายากกว่า
วิชา หรือจ�ำเป็นในการค้นหาข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ
ภาคอินเตอร์เลยนะ ถ้าตัวเองท�ำตัวเองให้เก่งพอรับรองมี
ระหว่ างที่เรี ยนก็มี บ้ างที่เราไม่เข้ าเรี ยน มัน เป็น งานชัวร์ เราต้องท�ำตัวเองให้มีความชัดเจน หาจุดเด่นที่
ตัวอย่างที่ไม่ดีนะ ก็เลยพยายามสร้างวินัยให้กับตัวเอง เป็นตัวเรา ทีส่ ำ� คัญคือการมีชวี ติ อยูบ่ นโลกจะต้องไม่โกหก
ว่าถึงจะท�ำกิจกรรมมากแค่ไหนแต่อย่างน้อยเกรดต้อง ตัวเอง แนวคิดนี้ใช้ได้กับทุกเรื่อง ซึ่งถ้าวันนั้นเราเข้าเรียน
ออกมาดี เราจะตัง้ ใจทบทวนความรูก้ อ่ นสอบมาก เรียกว่า นิติศาสตร์ตามความต้องการของครอบครัว เราจะโกหก
จ�ำทุกค�ำ เพื่อให้ครอบครัวได้ภูมิใจ ส่วนเรื่องไม่ค่อยเข้า ความรู้สึกตัวเองไปตลอดชีวิต
เรียนก็ใช้วิธีคุยโทรศัพท์กับพ่อแม่ เล่าให้เขาฟังว่าแต่ละ
วันเรียนอะไรมาบ้าง เป็นการช่วยบังคับตัวเราให้เข้าเรียน
เพราะถ้าไม่เข้าเรียนก็จะรู้สึกผิดกับพ่อแม่ด้วย
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การเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ
จะดีกว่าการเรียนในสิ่งที่
เขาต้องการให้เราเรียน
เจมส์ - ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ

การที่คนเรามีไอดอล
ทำ�ตามความฝันเพื่อ
ประสบความสำ�เร็จแบบเขา
ถือเป็นอีกการค้นหาตัวเอง
เบบี้มายด์ - ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี
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วิทย์-ายุทธ
เราเรียนหนังสือกันไปท�ำไม? เพื่อท่องจ�ำ สอบ
เเล้วก็ลืม จริงๆ เเล้วการเรียนท�ำให้เรารู้มากขึ้น คิด
เป็นมากขึ้น และความรู้ก็ไม่จ�ำเป็นต้องหาได้จากใน
ห้องเรียนเท่านั้น
ดร.โก้- ดร.พงศกร สายเพ็ชร์ หรือ พ่อโก้ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผันตัวจากนักฟิสิกส์
มาเป็นคนผลิตซอฟต์เเวร์ ก่อนจะมาเป็นคุณครู จึงตั้งใจ
รวบรวมกิจกรรมสนุกๆ ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านเว็บไซต์
witpoko.com เเละ YouTube : เด็กจิว๋ & ดร.โก้ โดยมุง่ หวัง
จุดประกายให้คุณครูและผู้ปกครองไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ความสนุกในการเรียนรู้ให้เเก่เด็ก
นอกจากนี้ ดร.โก้ ยังให้ความส�ำคัญกับ “การขยัน
เรียนรู้” ลองฝึกนิสัย 10 ข้อต่อไปนี้ จะได้ปรับตัวเข้าหาโลก
ในอนาคตได้ง่ายขึ้น

ฝึก 10 นิสัย ให้เป็นคนขยันเรียนรู้
1.อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ จนกว่าตรวจสอบว่าจริง
ตั้งค�ำถามเสมอว่า จริงเหรอ? รู้ได้อย่างไรว่าจริง?
หลักฐานล่ะ? ท�ำเเบบนี้บ่อยๆ เราจะถูกหลอกยากขึ้น
2.ใช้ภาษาอังกฤษให้ได้
เริ่มจากอ่านฟัง เเล้วต่อด้วยพูดเขียน ฝึกไปเรื่อยๆ
อย่าท้อ เพราะความรู้มากมายมีอยู่ในภาษาอังกฤษ
3.ตั้งใจฝึกวิชา ไม่ใช่เเค่เกรด
เวลาเรี ย นรู ้ อ ะไร พยายามท� ำ ความเข้ า ใจ เเล้ ว
น�ำความรู้ไปใช้ ถ้าสงสัยว่าเรียนวิชานี้ไปท�ำไม ลองค้นหา
ดูในอินเทอร์เน็ต ว่ามีคนเอาความรูเ้ รือ่ งนีไ้ ปใช้ทำ� อะไรบ้าง
4.เรียนพื้นฐานให้ดี ถ้าไม่ดีกลับไปทบทวนใหม่ให้ดี
ถ้าเราพืน้ ฐานไม่ดจี ะต่อยอดไม่ได้ เรียนขัน้ ต่อไปก็จะ
ยากขึ้นเรื่อยๆ

5.ความรู้ส่วนใหญ่อยู่นอกโรงเรียน
ถ้าเรามักรอฟังคนมาบอก ต้องเเก้นิสัยเหล่านี้ ด้วย
การออกไปค้น หาเองเลย มีความรู้ม ากมายอยู่ในโลก
ออนไลน์ให้เราฝึกฝนและหาค�ำตอบ
6.ปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้มีค�ำตอบง่ายๆ
หัดสงสัยเรื่องต่างๆ หัดตั้งปัญหาด้วยตัวเอง เพราะ
ปัญหาส่วนใหญ่ ไม่มีเฉลยง่ายๆ เหมือนโจทย์ในหนังสือ
เรียน
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7.หัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ช่วยแก้ปัญหา
9.ความอึดชนะทุกสิ่ง
งานหลายชนิดคนไม่ควรท�ำ เพราะช้า ผิดง่าย หัดใช้
คนไอคิวสูงอาจท�ำอะไรได้เร็วก็จริง เเต่คนที่ไม่หยุด
เทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์
เท่านั้นถึงสร้างของเจ๋งๆ ได้ คนได้รางวัลโนเบลส่วนใหญ่
8.อย่าหลอกตัวเอง
ไม่ใช่คนอัจฉริยะ เเต่เป็นคนอึดต่างหาก
เราต้องตรวจสอบตัวเองอยูเ่ สมอว่าเราถูกหลอกอะไร
10.ทดลองหัดท�ำสิ่งใหม่ๆ
บ้าง สิ่งที่เรารู้มันจริงหรือเปล่า
ลองท�ำสิ่งที่ไม่เคยท�ำ ลองท�ำสิ่งที่ยากๆ ลองผสม
สิ่งที่ต่างกันให้เป็นสิ่งใหม่ ลองท�ำสิ่งที่สนใจให้ลึก จะได้
สร้างสรรค์สิ่งเจ๋งๆ ออกมา

กลหลอกลวง
เคยเห็นโฆษณา ‘เหรียญควอนตัม’ ที่บอกว่าถ้าห้อย
เหรียญหรือก�ำเหรียญไว้ จะมีพลังมากขึ้นหรือเปล่า
เเท้ จ ริ ง เเล้ ว วิ ท ยาศาสตร์ ส ามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ง ่ า ยๆ
ให้เรายืนกางเเขนทั้งสองข้างออก ยกขาข้างหนึ่ง แล้วให้
อีกคนกดเเขนข้างหนึง่ ลง เราก็จะเซล้ม แต่ถา้ เราก�ำเหรียญ
ควอนตัมไว้ในมือ เเล้วกางเเขน ยกขาข้างหนึ่ง เหมือน
ครั้งแรกเมื่อถูกกดแขนอีกครั้ง เรากลับต้านทานแรงกดได้
มากกว่าเดิม

นั่นไม่ใช่เพราะเหรียญควอนตัมเป็นเหรียญวิเศษ
วิทยาศาสตร์ตอบค�ำถามนี้ได้ว่าองศาการกดแขนในการ
ทดสอบทั้งสองครั้งต่างกัน หากดลงและเฉียงออกจากตัว
จะท�ำให้เซล้มง่าย แต่ถ้ากดลงและเฉียงเข้าตัว แขนจะ
ออกแรงต้านท�ำให้ไม่ล้ม

ติดตามต่อที่ “วิทย์พ่อโก้”
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ความคิด
สร้าง “แสง”
มาท� ำ ความรู ้ จั ก ศาสตร์ ก ารออกแบบแสงสี แ ละทดลองจั ด แสง
โดยมีทีมพี่เลี้ยงจาก บริษัท LIGHT SOURCE คอยให้ค�ำแนะน�ำอย่าง
ใกล้ชิด พี่ซัน - ธนาฒย์ ปิติพรเทพิน นักออกแบบแสงผู้คร�่ำหวอดอยู่ใน
วงการมากว่า 33 ปี เขาคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความอลังการของแสงสี
ในคอนเสิร์ต ละครเวที และงานอีเวนท์ระดับประเทศมากมาย

ไม่ใช่อาชีพใหม่แต่ไม่มีสอน

นีต้ อ้ งมีความกระตือรือร้น หมัน่ ซักถาม รูจ้ กั ขวนขวายด้วย
ตัวเอง และขยันทดลองเล่นไฟรูปแบบต่างๆ คุณถึงจะได้
ประสบการณ์ความรู้เพิ่มเติม
สาม ต้องมีความอดทน หนักเอาเบาสู้ ร่างกายแข็งแรง
เพราะต้องแบกของหนัก ปีนป่ายที่สูง กินข้าวไม่เป็นเวลา
สามารถอดนอนได้เนือ่ งจากต้องท�ำงานแข่งกับเวลา ท�ำใจ
ไว้เลยว่าเราอาจไม่ได้หยุดวันเสาร์-อาทิตย์หรือช่วงเทศกาล
แบบคนอื่น และเลิกคิดไปเลยว่าจะได้เข้างานแปดโมงเช้า
เลิกห้าโมงเย็น บางวันเริม่ ท�ำงานสีโ่ มงเย็น กว่างานจะเสร็จ
ก็หกโมงเช้าของวันรุ่งขึ้น
สี่ ไม่มีอีโก้ เพราะงานของเราเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์
เทคโนโลยี มีหน้าที่ซัพพอร์ตการแสดง เราต้องท�ำงานตาม
โจทย์และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
ห้า ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ อันนี้เป็นค�ำแนะน�ำเฉพาะ
ตัวของพี่ เพราะถ้าเราอดหลับอดนอนแล้วยังกินเหล้า
สูบบุหรี่อีกคงไปไม่รอดแน่
หก แฟนเข้ า ใจ ข้ อ สุ ด ท้ า ยเป็ น ปั ญ หามากที่ สุ ด
ทุกครั้งที่สัมภาษณ์งานพี่ต้องถามตรงๆ เลยว่า “มีแฟน
หรือยัง?” หลายคนเข้ามาท�ำงานได้ไม่ถึงสามเดือนก็ต้อง
เลิกกับแฟน เพราะเวลาในการใช้ชีวิตไม่ตรงกัน

นักออกแบบแสง (Lighting Designer) ไม่ใช่อาชีพ
ใหม่ในประเทศไทย แต่สาขาวิชานีย้ งั ไม่มกี ารเปิดสอนเป็น
คณะในมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ทีพ่ อมีอยูบ่ า้ งก็เป็นเพียง
วิชาเล็กๆ ไม่กี่หน่วยกิต งานออกแบบแสงมีเสน่ห์ตรงที่
ความไม่จำ� เจ รายละเอียดในงานจะเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ ท�ำให้
ได้เจองานหลากหลายรูปแบบ ชีวติ อยูก่ บั แสงสี หมอกควัน
ดารา ศิลปิน ภาพที่ผู้ชมเห็นเบื้องหน้าคือความสวยงาม
น่าตื่นตาตื่นใจ แต่เบื้องหลังต้องอาศัยความถึกและความ
รอบคอบเป็นอย่างมาก
คุณสมบัติของคนที่อยากเล่นกับไฟ
เวลาสัมภาษณ์เด็กรุ่นใหม่เข้ามาท�ำงาน อันดับแรก
เราจะถามก่อนเลยว่า “คุณมาด้วยใจรักหรือเปล่า? ชอบ
งานนี้จริงๆ ใช่ไหม?” ถ้าชอบถือว่าสอบผ่านแล้ว 50%
เพราะเวลาท� ำ อะไรด้ ว ยใจรั ก คุ ณ จะมี แ รงฮึ ด เมื่ อ เจอ
อุปสรรคคุณจะไม่ย่อท้อ
สอง ต้องเป็นคนใฝ่รู้ เพราะการสอนในสถาบันการ
ศึกษามันยังไม่แพร่หลาย คนทีจ่ ะเจริญงอกงามในงานด้าน
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ลงมือสร้างแสง

อารมณ์เพลง นอกจากนี้โกโบยังสามารถน�ำไปประยุกต์
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการท� ำ เวิ ร ์ ค ช็ อ ปคื อ ไฟโปรไฟล์ ใช้ได้กับหลายสถานการณ์ เช่น ฉลุลายเป็นชื่อคู่บ่าวสาว
(Profile Lighting) ไฟตัวนี้สนุกกว่าไฟประเภทอื่นตรง เพื่อฉายเป็นฉากหลังในงานแต่งงาน
ที่สามารถฉายแสงออกมาเป็นภาพได้ ด้วยการใส่แผ่น ตำ�แหน่งงานในวงการแสง
โลหะบางๆ ฉลุลวดลายทีเ่ รียกว่าโกโบ (Gobo) เข้าไป และมี
นักออกแบบแสง (Lighting Designer) ท�ำหน้าที่
แผ่นเจลสี (Color Filter) ส�ำหรับใช้เปลีย่ นล�ำแสงเป็นสีตา่ งๆ
ตามต้องการ หลังจากประกอบอุปกรณ์ทั้งสามส่วนเข้า ออกแบบลูกเล่นและลีลาของแสงไฟ
ผูค้ วบคุมแสง (Lighting Operator) คอยควบคุมแสง
ด้วยกันแล้ว หากต้องการปรับขนาดของวงไฟจะท�ำผ่านม่าน
ตามที่นักออกแบบวางแผนไว้
ปิด-เปิดรูรับแสงที่เรียกว่าไอริส (IRIS)
ช่างติดตั้งระบบแสง (Lighting Tecnician) เป็นงาน
การใช้โกโบสร้างลวดลายให้กับแสงเป็นงานชั้นครู
ของการท�ำละครเวที ตัวอย่างการน�ำไปใช้ เช่น อยากได้ ที่ต้องมีความระมัดระวังมาก เพราะต้องขึ้นไปติดตั้งไฟ
บรรยากาศป่าก็ใช้โกโบลายต้นไม้ อยากได้บรรยากาศงาน บนที่สูง
ช่างซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์แสง (Lighting Maintenance)
รื่นเริงก็ใช้โกโบลายลูกโป่ง ละครเวทีแทบทุกเรื่องจะมีการ
ท�ำหน้าที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ใช้ไฟโปรไฟล์คู่กับโกโบซึ่งมีให้เลือกใช้นับพันลาย
กรณี ที่ เ ป็ น งานคอนเสิ ร ์ ต มั ก นิ ย มใช้ โ กโบที่ เ ป็ น
ลวดลายกราฟฟิ ก หรื อ ลายแพทเทิ ร ์ น ให้ เ หมาะสมกั บ
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เล่าอย่างไร
ให้เป็นเรื่อง!?
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส�ำหรับการเล่าเรื่องนั้น เอ็ม
ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นมากหากใครอยากเรียนต่อทาง
สายนี้ เพราะการเขียนข่าว สร้างภาพยนตร์ ท�ำโฆษณา ต้อง
ใช้ความสามารถทางการเล่าเรื่องเป็นหลัก
การเล่าเรื่องให้น่าสนใจมีวิธีการอย่างไร ครั้งนี้เขา
ไม่ได้มาบอกเล่าแค่คนเดียว แต่ยังพาเพื่อนอีกสองคน คือ
บอม - นิทรรศ สินวัฒนกุล และ เอิรธ์ - อติคณ
ุ อดุลโภคาธร
หรือ สมพงษ์ ฮอร์โมนส์ ทีเ่ รียนจบด้านภาพยนตร์เหมือนกัน
มาร่วมแบ่งปันวิธีการ “เล่าอย่างไรให้เป็นเรื่อง!?” ผ่านการ
ท�ำวิดีโอคลิปด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา นิเทศศาสตร์ เป็นคณะที่
นักเรียนนิยมเลือกเป็นอันดับต้นๆ อย่างการสอบ
แอดมิชชั่น ปี 2558 นักเรียนที่มีคะแนนสอบสูงสุดก็
เลือกนิเทศศาสตร์เป็นคณะอันดับหนึ่ง และหากใคร
สนใจจะศึกษาต่อสาขานี้ นอกจากการอ่านหนังสือ
สอบแล้ ว ถ้ า เรามี ค วามรู ้ ด ้ า นนิ เ ทศศาสตร์ อ ย่ า ง
“การเล่าเรื่อง” ด้วย ก็จะยิ่งไปได้ไกลขึ้น
เอ็ม - ยศวัศ สิทธิวงค์ หรือ Backhand ศิลปินวัยรุ่น
ผู้มีประสบการณ์การเล่าเรื่องทั้งจากรูปภาพ บทเพลง
หรือแม้แต่การแสดง เอ็มจบการศึกษาสาขาภาพยนตร์
และภาพถ่าย จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ใช้แอพ “Splice” ตัดต่อคลิปด้วยโทรศัพท์
สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ก ารเล่ า เรื่ อ งนั้ น น่ า สนใจ คื อ มือถือ
องค์ประกอบเหล่านี้
เมื่ อ หลั ก การพร้ อ มแล้ ว ก็ ถึ ง เวลาลงมื อ ท� ำ หยิ บ
Surprise ความประหลาดใจท�ำให้เรื่องเล่าน่าสนใจ โทรศัพท์มือถือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นตัดต่อวีดิโอ เอ็ม
และคนดูสนุกกับเรื่องเล่า
บอม เอิร์ธ แนะน�ำให้ใช้แอพ “Splice” ในการตัดต่อวีดิโอ
Slice of Life ลองหยิ บ เรื่ อ งทั่ ว ๆ ไปมาเล่ า เพราะสามารถน�ำภาพนิ่งและคลิปวิดีโอที่มีความละเอียด
ประสบการณ์ร่วมจะดึงคนดูให้อยู่กับเรื่องราวนั้น
สูงมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันจนเป็นคลิปวิดีโอที่มีทั้งเสียง
Visual Lies มีการเสนอภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ ท�ำให้ เอฟเฟกต์ และค�ำบรรยาย
เกิดความน่าติดตาม
เริ่มต้นจากถ่ายภาพหรือวีดิโอที่ต้องการเก็บไว้ แล้ว
Be Short เล่าเรื่องอย่างกระชับ เข้าใจง่าย จะได้ไม่ ลองใช้แอพพลิเคชัน่ นีต้ ดั ต่อคลิปวีดโิ อ (ขัน้ ตอนการท�ำคลิป
น่าเบื่อ
ดูได้จากยูทูปโดยค้นหาจากค�ำว่า “Splice App”)
Music / Sound Effect ใส่เสียง หรือเพลงประกอบ
ส�ำหรับมือใหม่ ลองเริ่มต้นด้วยโจทย์ง่ายๆ ใกล้ตัว
ช่วยเพิ่มความรู้สึกในการเล่าเรื่อง
อย่าง “แอดมิชชัน่ ” เล่าเรือ่ งสั้นๆ ในเวลา 1 นาที อย่าลืมใส่
Editing ตัดต่อภาพ วางล�ำดับภาพ ให้เชื่อมโยง องค์ประกอบการเล่าเรือ่ งให้วดี โิ อคลิปดูนา่ สนใจลงไปด้วย
ไม่สับสน
แล้วจะรู้ว่าความสุขที่เกิดจากสิ่งที่เราถ่ายทอดมัน
มีค่าแค่ไหน
เล่าเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจ
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นอกจาก “Splice” แล้ว ยังมีอีกหลายแอปพลิเคชันที่นิยม
น�ำมาใช้ตัดต่อท�ำเป็นคลิปวิดีโอ ลองเลือกอันที่ตอบโจทย์
การท�ำคลิปวิดีโอของเราที่สุดมาลองใช้ดู
Replay Video Editor
iMovie
Adobe Premiere Clip
Viva Video
VidTrim Video Editor
Magisto Video Editor
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ชีวิตออกเเบบได้?
เราเกิดมาพร้อมหลายสิง่ ทีเ่ ลือกเองไม่ได้ ทัง้ เพศ วันเกิด เเต่..ชีวติ เรายังมีทางเลือก
อีกมากมาย ให้เราได้ออกเเบบชีวิตของเราเอง เช่น เลือกคณะที่เรียน เลือกงานที่เรา
อยากท�ำ โดยเริ่มจากทัศนคติที่ว่าเราเป็น “ผู้เลือก” ไม่ใช่ “ผู้ถูกเลือก”
ดังนั้น Life Design Institude กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เชื่อว่าชีวิตออกเเบบได้ จึงรวมตัว
กันสร้างทัศนคติที่ดีให้กับน้องๆ ที่ยังสับสนกับเส้นทางของตัวเอง โดยพาไปค้นพา
ความฝัน เเละความสามารถที่เเท้จริง ก่อนจะลงมือวางเเผนชีวิตอย่างมีเหตุผล เพื่อ
ไม่ให้ทุกคนหลงทาง!

ก้าวแรก “รู้จักตัวเอง”
ก่อนเราออกเเบบชีวิตตัวเอง เราควรรู้จักตัวเองให้ดี
เสียก่อน หยิบกระดาษมาคนละเเผ่น เเล้วลงมือ ‘ปรึกษา
ตัวเอง’ ตามข้อต่อไปนี้
1. วาดรูปที่สื่อถึงความเป็นตัวเรา รูปนี้เเหละตัวฉัน
เช่น วาดรูปนก เพราะรู้สึกเป็นคนรักอิสระ
2. เขียนอารมณ์ของตัวเองว่าเรามีความรู้สึกไหน
ประมาณเท่าไหร่ ผ่าน 5 อารมณ์ ได้เเก่ อารมณ์สนุก
ขยะเเขยง โมโห กลัว เเละเศร้า เเล้วเขียนเป็นกราฟวงกลม
3. ความเชื่อหรือคติประจ�ำใจ เวลาเกิดปัญหาชีวิต
เรามีอะไรเป็นหลักยึด เช่น ความพยายามอยู่ที่ไหน ความ
ส�ำเร็จอยู่ที่นั่น
4. อะไรคือสิง่ ส�ำคัญในชีวติ สิง่ นัน้ ส�ำคัญมากจนขาด
ไม่ได้ เช่น พ่อเเม่ เเฟน เพื่อน หรือหมาตัวน้อย
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ก้าวที่สอง “เลือกสิ่งที่เราถนัด”
เรา 1 คน คือโลก 1 ใบ ให้ถามใจตัวเองเเล้วเลือกว่า
4. ปัญญาด้านร่างกายเเละการเคลื่อนไหว มีทักษะ
เราเป็นคนเเบบไหน ผ่านทักษะอย่างน้อย 8 ด้านที่มีอยู่ใน การควบคุมสมดุลของร่างกาย เเสดงอารมณ์ด้วยภาษา
ตัวทุกคน ตาม “ทฤษฎีพหุปัญญา” มันจะเชื่อมโยงไปสู่ กาย สามารถใช้มือเเขนเเละนิ้วสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ (อาชีพ
อาชีพในอนาคตได้
นักกีฬา นักเเสดง ช่างฝีมือ ช่างเเต่งหน้า เเดนเซอร์)
5. ปัญญาด้านดนตรีเเละจังหวะ ไวต่อเสียงที่อยู่
1.ปัญญาด้านภาษาเเละการสื่อสาร เก่งเล่าเรื่อง
รอบตัว คิดเป็นเสียง มีทกั ษะร้องเพลงเเละเล่นดนตรี (อาชีพ
อธิบาย (อาชีพนักเขียน นักข่าว นักกฎหมาย ทนาย)
นักร้อง นักดนตรี ดีเจ นักเเต่งเพลง)
2. ปัญญาด้านตรรกะเเละคณิตศาสตร์ คิดเป็นระบบ
6. ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์เเละการเข้าใจผู้อื่น
ชอบตั้งค�ำถาม ทดลองหาค�ำตอบ ชอบค�ำนวณ (อาชีพ
เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น ท�ำงานกับผู้อื่นได้ดี
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร หมอ โปรเเกรมเมอร์ นักบัญชี)
เป็นเเรงบันดาลใจให้ผู้คน (อาชีพพยาบาล ครู ผู้ก�ำกับ
3. ปัญญาด้านมิตสิ มั พันธ์ มีทกั ษะการเก็บข้อมูลจาก
ภาพยนตร์ โปรดิวเซอร์ นักจิตวิทยา เเอร์โฮสเตส)
การเห็น เเละเเปลเป็นภาพเชิงมิติในความคิด มักชื่นชอบ
7. ปั ญ ญาด้ า นการรั บ รู ้ เ เละเข้ า ใจตนเอง เข้ า ใจ
งานศิลปะ เก่งทิศทาง (อาชีพสถาปนิก นักเดินเรือ นักบิน
จุดเเข็งเเละจุดอ่อนของตน รูว้ า่ ชอบหรือไม่ชอบอะไร เชือ่ มัน่
นักเขียนการ์ตูน กราฟิกดีไซน์)
ในความสามารถของตัวเอง (อาชีพนักปรัชญา นักเขียน
นักวิจัย นักจิตวิทยา)
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ให้เธอลองเป็นนางฟ้า
แอร์โฮสเตส อาชีพที่ได้รับการเปรียบเทียบว่า
เป็น “นางฟ้า” และยังเป็นอาชีพในฝันของคนอีกมาก
เพราะภาพลักษณ์ที่ดี มีโอกาสท่องเที่ยวทั่วโลก แต่
เพราะอาชีพนีม้ กี ารแข่งขันสูง แถมยังเปิดกว้างส�ำหรับ
ทุกสาขาวิชา คุณสมบัตพ
ิ นื้ ฐานอย่างเก่งภาษาอังกฤษ
หน้าตาดี มีใจรักงานด้านบริการ อาจไม่เพียงพอ
แล้วหากใครฝันจะเดินสู่เส้นทางสายนี้
อะไรอีกบ้างทีจ่ ำ� เป็นต้องมี ครูวส์แอ็บส์ ลดาวัลย์
สมศรี จากสถาบัน Crewabs Cabincrew Motivator
ได้ น� ำ ประสบการณ์ ข องตั ว เองที่ เ คยเป็ น นางฟ้ า
สายการบินอันดับต้นๆ ของโลก มาแบ่งปันเพื่อเพิ่ม
โอกาสการเป็นแอร์โฮสเตสในอนาคตของน้องๆ

เตรียมตัวเป็น “นางฟ้า”
อยากเป็นนางฟ้า ภาษาเป็นสิ่งส�ำคัญมากถึงมาก
ที่สุด ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ทุกสายการบินให้ความ
ส�ำคัญ การสมัครจะต้องยื่นคะแนน TOEIC ประกอบด้วย
บางสายการบินอาจจะจัดสอบภาษาอังกฤษเอง แต่ทุกวัน
นี้แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวคงไม่พอแล้ว เราควรรู้ภาษา
อื่นเพิ่มเพื่อความได้เปรียบ อย่างภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น หรือแม้แต่ภาษาถิ่น เพราะบางสายการบินมี
เงินพิเศษให้ส�ำหรับนางฟ้าที่สื่อสารได้หลายภาษา
นอกจากภาษาแล้ว รูปลักษณ์ภายนอกก็สำ� คัญไม่แพ้
กัน ในวันทีส่ มัครเป็นแอร์โฮสเตสหรือสจ๊วต รูปลักษณ์เป็นสิง่
ที่เพิ่มแต้มให้กับเราได้ เริ่มจากเสื้อผ้าที่จะต้องเป็นเสื้อเชิ้ต
กับสูทที่สุภาพ ผู้หญิงเกล้าผมให้เรียบร้อย ผู้ชายตัดผมสั้น
จัดเป็นทรงให้ดูดี อย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่าง
กลิน่ ตัว กลิน่ เท้า ถุงเท้า รองเท้า สีเล็บทีต่ อ้ งไม่ฉดู ฉาด และ
รอยสักโดยเฉพาะในต�ำแหน่งทีม่ องเห็นได้ บางสายการบิน
สักคิ้วยังเป็นเรื่องห้าม เพราะฉะนั้นศึกษาข้อมูลของแต่ละ
ที่อย่างละเอียดก่อนไปสมัครงาน

รู้จัก “นางฟ้า”
แอร์โฮสเตส หรือ สจ๊วต เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับงาน
บริการบนเครื่องบิน โดยความปลอดภัยเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น
มากเช่นเดียวกับงานบริการ และถึงจะขึน้ ชือ่ ว่าเป็นนางฟ้า
แต่รู้หรือไม่ว่าพวกเขาไม่ใช่แค่ยิ้มสวยๆ สาธิตวิธีรัดเข็มขัด
นิรภัย เสิรฟ์ อาหาร แต่ยงั ท�ำหน้าทีแ่ ม่ครัว คนล้างจาน หมอ
ต�ำรวจ เมื่อปฏิบัติหน้าที่บนท้องฟ้า จริงอยู่ที่ว่าอาชีพนี้
ท�ำให้ได้ท่องเที่ยวบ่อย มีเงินเดือนสูง ดูหรูหรา และไม่ต้อง
ท�ำงานเป็นเวลา แต่ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะต้องเจอข้อเสีย
ทั้งด้านสุขภาพ ความเครียด และการมีวันหยุดที่ไม่ตรงกับ
คนอื่นด้วย
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ทดลองเป็น “นางฟ้า”
ทดสอบตั ว เองด้ ว ย 2 ตั ว อย่ า ง เพื่ อ ทดลองเป็ น
แอร์โฮสเตส เพราะอย่างไรก็ต้องเจอการทดสอบนี้
1.ฝึกรับมือกับคำ�ถามแดกดัน
ระหว่างการสัมภาษณ์ อาชีพนี้จะถูกทดสอบด้าน
จิตวิทยาและความอดทนอดกลั้นจากกรรมการ ที่จะคอย
ส่งค�ำถามแดกดันมาเพื่อทดสอบปฏิกิริยา
“ปกติช่วยธุรกิจที่บ้าน แล้วออกมาสมัครเป็นแอร์
โฮสเตสแบบนี้ ไม่อกตัญญูไปหน่อยเหรอ”
“ความสูงแค่นี้ คิดว่าจะช่วยผู้โดยสารได้เหรอ”
สิ่งที่เราใช้รับมือเมื่อเจอค�ำถามแบบนี้ก็คือ รอยยิ้ม
เสียงหัวเราะ และการตอบค�ำถามอย่างใจเย็น เพราะการ
ท�ำงานอาชีพนี้ต้องเจอกับคนหลายรูปแบบ การควบคุม
ตัวเองจึงเป็นเรื่องส�ำคัญมาก
2.ทดสอบอ่าน
Passenger Announcement
คือข้อความทีจ่ ะต้องประกาศให้ผโู้ ดยสารทราบ มีทงั้
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เราจะต้องอ่านอย่างถูกต้อง
และชัดเจน ลองหาตัวอย่างจากอินเทอร์เน็ตมาทดลองอ่าน
เพื่อสร้างความคุ้นเคย เช่น
“Ladies and gentlemen, welcome onboard Flight
4B7 with service from Hong Kong to San Francisco.
We are currently third in line for take-off and are
expected to be in the air in approximately seven
minutes time. We ask that you please fasten your
seatbelts at this time and secure all baggage
underneath your seat or in the overhead compartments. We also ask that your seats and table trays are in
the upright position for take-off. Please turn off all
personal electronic devices, including laptops and
cell phones. Smoking is prohibited for the duration of
the flight. Thank you for choosing Mountain Airlines.
Enjoy your flight.”
(ตัวอย่างจาก www.englishclub.com)

เตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้
เส้นทางนางฟ้าก็ไม่ยากอย่างที่คิดแล้ว
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เสพวิทย์ ละเลงศิลป์
วิทย์ - ศิลป์ ขัว้ ตรงข้ามทางการเรียน การท�ำงาน
ทีเ่ หมือนจะเป็นเส้นขนานกัน #ทีมวิทย์ อาจเข้าไม่ถงึ
#ทีมศิลป์ ส่วน #ทีมศิลป์ อาจจะไม่เข้าใจ #ทีมวิทย์
แต่ความต่างขั้วนี้ ทีมงาน Young Science Artist
โดยกลุ ่ ม กิ จ กรรมจากสาขาเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช สามารถ
ประสานให้เข้าใจได้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายส�ำคัญคือ
ครูผู้สอน เพื่อเป็นตัวกลางถ่ายทอดให้กับนักเรียน
และท�ำให้เด็กมีใจรักทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะ เห็น
ความส�ำคัญและประโยชน์ของสายที่ต่างกันสุดขั้ว
แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว

ศิลปะ – วิทยาศาสตร์ ในคนเดียวกัน
ดร.โสภิตา สุวฒ
ุ โฑ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรเทคโนโลยี
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้คิดกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อการศึกษา ที่ประสาน
วิทยาศาสตร์กับศิลปะไว้ด้วยกัน โดยเน้นสื่อการแพทย์
เพื่อฝึกสมองทั้งสองซีก ทั้งเรื่องความแม่นย�ำในการจดจ�ำ
การวิเคราะห์ข้อมูล และการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เข้าใจ
อย่างกิจกรรม “ออกแบบแผ่นรูปภาพเกี่ยวกับสุขภาพ”
ด้วยการให้เขียนและอธิบายระบบการท�ำงานของร่างกาย
ซึ่งกิจกรรมนี้จะเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่ครูผู้สอน เพื่อให้ครู
สามารถน�ำกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของนักเรียน เนื่องจากในแต่รายวิชา ครูควร
จะมีกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วย ไม่ใช่การเรียนรู้
แบบเดิมๆ สิ่งส�ำคัญคือการให้เด็กได้ลองท�ำ และฝึกความ
คิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
แม้เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ แต่ส�ำหรับเด็กที่อยู่ในช่วงวัย
ประถมศึกษา ซึ่งเป็นวัยอยากจะเรียนรู้ ทดลอง จึงจะต้อง
มีกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาทางความคิด

ผสมวิทย์ ประสานศิลป์
เริ่มจากท�ำความเข้าใจกันก่อนว่า ถึงวิทยาศาสตร์
กับศิลปะจะอยู่กันคนละฝั่ง แต่ต่างก็มีข้อดีของตัวเอง
วิทย์มคี วามถูกต้องแม่นย�ำของข้อมูล ศิลป์มคี วามสามารถ
ในการถ่ายทอด ดังนั้น หากเราอยู่ฝั่งวิทย์ก็ให้ดึงข้อดีของ
ฝั่งศิลป์มาใช้ ท�ำนองเดียวกันหากเราอยู่ฝั่งศิลป์ข้อดีของ
วิทย์จะท�ำให้ศิลป์ดูน่าเชื่อถือขึ้น เช่น เมื่อมีความรู้เกี่ยว
กับวิทยาศาสตร์แล้ว ต้องมีความสามารถที่จะถ่ายทอด
ความรูอ้ อกไปให้คนทีก่ ำ� ลังสือ่ สารด้วยเข้าใจ อย่างเช่นงาน
เกี่ ย วกั บ การแพทย์ ที่ ต ้ อ งมี ค วามถู ก ต้ อ งแม่ น ย� ำ
ขณะเดียวกันจะต้องสื่อสารกับคนไข้อย่างมีศิลปะ
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ความจริงแล้ว เด็กยุคใหม่มีความคิดวิทยาศาสตร์
และศิลปะอยูใ่ นตัวทุกคนอยูแ่ ล้ว ครูจะต้องมีความสามารถ
ที่จะดึงมันออกมาได้ด้วย โดยสังเกตว่าเด็กคนนั้นมีอะไร
เด่น หรือมีอะไรทีต่ อ้ งเพิม่ ทักษะ แล้วดึงความสามารถของ
เด็กคนนั้นออกมา
จากกิ จ กรรมที่ เ คยจั ด มา ได้ มี ก ารน� ำ สื่ อ ที่ เ ป็ น
เทคโนโลยี ล�้ ำ สมั ย มาใช้ เ พื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ ยุ ค ปั จ จุ บั น
โดยยังคงเน้นให้เด็กได้ออกแบบและวิเคราะห์ตามหลัก
ความจริงของวิทยาศาสตร์ และการสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจในทางของศิลปะ เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องเรียน
และเรื่องอื่นๆ
การน�ำศิลปะกับวิทยาศาสตร์ มาผสมรวมกันเพื่อ
ให้เกิดงาน แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าได้ฝึกคิดและลองท�ำ
บ่อยๆ แล้ว ย่อมท�ำให้เกิดความช�ำนาญ และต่อยอดต่อ
ไปในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
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ก่อนจะแตะขอบฟ้า... มารู้จักตัวเองกันก่อนดีกว่า!
รู้ไหม รุ่นพี่มหาวิทยาลัยจ�ำนวนไม่น้อยเลย ที่ไม่มีความสุขกับการเรียนในคณะของ
ตัวเอง สาเหตุหลักๆ เพราะตอนเลือกคณะตัดสินใจจากความคิดที่ว่า “ก็ไม่รู้จะเรียนอะไรดี”
“คะแนนถึงคณะนี้” “เรียนให้จบ ป.ตรี ไปก่อน ค่อยออกไปท�ำธุรกิจ” แต่ความจริงแล้วสาเหตุ
หลักๆ ของความรู้สึกแบบนี้มาจากการที่เรา “ไม่เคยท�ำความรู้จักตัวเอง”
เรามีเคล็ดลับ 5 ข้อ ที่จะท�ำให้เข้าใจและออกแบบชีวิตได้
1

แค่ปรับวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยน

ความคิ ด ที่ อ ยู ่ ใ นจิ ต ใต้ ส� ำ นึ ก หรื อ “MINDSET”
เป็นสิ่งส�ำคัญต่อพฤติกรรมที่เรามีต่อเรื่องต่างๆ รวมถึง
การตั ด สิ น ใจของเราด้ ว ย Dr.Carol S. Dweck จาก
Standford University ได้ แ บ่ ง MINDSET ออกเป็ น
2 แบบ คือ
GROWTH MINDSET การเชื่อในศักยภาพของคน
เชื่อว่าคนเราเปลี่ยนแปลงได้ พัฒนาได้
FIXED MINDSET การตีกรอบตัวเองว่า เราท�ำได้
แค่นี้ และเราไปไม่ได้ไกลกว่านี้แล้ว
ถ้าใครก�ำลังตั้งข้อจ�ำกัดให้กับตัวเอง “คณะนี้มีแต่
คนเก่ง” “คณะนั้นไม่มีงานท�ำ” ลองปรับความคิดให้ตัวเอง
ใหม่ ตัดค�ำพูดลบๆ ออกไปไม่ให้มาปิดกั้นทุกเรื่องที่เข้ามา
ในชีวิต เพื่อเปิดโอกาสให้กับศักยภาพในตัวเรา

YES!

2

เปลี่ยนจากถามตัวเองว่า “โตขึ้นอยากเป็นอะไร”
เป็น “โตขึ้นอยากทำ�อะไร”

เพราะการถามว่า “อยากเป็นอะไร” ค�ำตอบทีเ่ ราได้มา
จะกลายเป็นอาชีพ แต่หากถามว่า “อยากท�ำอะไร” ค�ำตอบ
จะออกมาเป็นการกระท�ำต่างๆ เพือ่ ขยายขอบเขตอาชีพให้
กว้างขึ้น แน่นอนว่าคณะที่เรียนก็กว้างขึ้นไปด้วย
การหาว่าจะเรียนอะไรดีจากค�ำว่า “อยากเป็น” ท�ำให้
ติดอยู่กับคณะบางคณะมากเกินไป แต่ถ้าลองเริ่มจาก
“อยากท�ำ” แล้วดูวา่ มีคณะไหนเปิดสอนทักษะทีเ่ ราต้องการ
จริงๆ บ้าง จะมีคณะทีช่ อื่ ไม่คนุ้ หูให้รจู้ กั อีกมาก และอาจจะ
เหมาะกับสิ่งที่เราอยากท�ำที่สุดก็ได้
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3

รู้จักกับ PASSION และ SKILL

PASSION คือ สิง่ ทีเ่ ราสนใจมากเป็นพิเศษ ลองนึกดู
ว่าเราสนใจเรือ่ งอะไรมากๆ บ้าง แล้วจดเอาไว้ จะเป็นเรือ่ งที่
ดูไร้สาระ หรือจริงจังก็ได้ เขียนออกมาให้เยอะทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะ
ท�ำได้ ส่วน SKILL หมายถึง ความสามารถของเรา ลองดูวา่
มีอะไรบ้าง ไม่จ�ำเป็นต้องพิเศษกว่าคนอื่นก็ได้ แต่เป็นสิ่งที่
เรารู้สึกว่าท�ำได้ดี ระหว่างนึกลองเขียนลงไปด้วย
พอได้ทงั้ PASSION และ SKILL ลองเอามาจับคูก่ นั ดู
เช่น PASSION กับหนังสือการ์ตูนอย่างมาก ควบคู่ด้วย
SKILL ที่เรารู้สึกว่าเราวาดรูปได้ดี สองอย่างนี้รวมกันแล้ว
อาจหมายถึงอนาคตเราอยากจะวาดการ์ตูนหรือเปล่า
ถ้าค�ำตอบคือใช่ ลองไปหาคณะที่มีสอนวาดการ์ตูนแบบที่
เราอยากได้เพื่อเพิ่มทักษะด้านนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ไม่จ�ำเป็นว่าต้องจับคู่กันเสมอไป
ให้เราเอา PASSION เป็นหลัก ส่วน SKILL ไปหาเพิ่มใน
มหาวิทยาลัยได้
4

มองหา IDOL

IDOL หรือ บุคคลต้นแบบที่เราอยากจะไปให้ถึง
ลองนึกมาสัก 5 คน แล้วศึกษาชีวิตของเขาดู ว่าเขาเรียน
อะไรมา เขาสนใจอะไรเป็ น พิ เ ศษ ความถนั ด ของเขา
คืออะไร แล้วลองหาดูบางสิ่งที่พวกเขามีความคล้ายคลึง
กัน เช่น ทุกคนคือคนทีช่ ดั เจนในเส้นทางของตัวเอง จากนัน้
หาวิธีที่จะท�ำให้เรามีบางสิ่งเหมือนอย่างไอดอลของเรา
ให้ได้
5

ออกไปแตะขอบฟ้า

ถ้ายังนึกไม่ออกว่าสนใจอะไร ถนัดอะไร ไอดอลเป็น
ใคร ลองร่วมกิจกรรมทีแ่ นะแนวทางการศึกษาต่อให้กบั เรา
อย่ า งโครงการ “แนะให้ แ นว” ของอุ ท ยานการเรี ย นรู ้
TK park เพื่อค้นหาตัวเองจากกิจกรรมที่ได้ทดลองท�ำ และ
สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองจากค�ำแนะน�ำของคนที่ผ่าน
จุดนี้มาก่อน เราอาจจะพบค�ำตอบก็ได้ว่า เราอยากเรียน
อะไรกันแน่
ขอบคุณข้อมูลจาก Life design
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คำ�ศัพท์ควรรู้ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
ADMISSION

CLEARING HOUSE

ระบบกลางในการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษา

ระบบที่ให้ยืนยันอีกครั้งหลัง
จากสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย
ว่าจะเลือกเรียนต่อที่ไหน
เมื่อเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิ์
แอดมิชชั่น กลางทันที

GAT PAT

เกณฑ์ขั้นต่ำ�

ข้อสอบกลางทีใ่ ช้ยนื่ เข้า
มหาวิทยาลัย
GAT คือความถนัดทั่วไป
และภาษาอังกฤษ
PAT คือความถนัดในสาขาต่างๆ

การก�ำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม
ในการเลือก โดยใช้ค�ำว่า
“ไม่ต�่ำกว่า” “ต้องมากกว่า”
“ไม่น้อยกว่า”

O-NET

กสพท.

การสอบวัดความรู้ 5 วิชาหลัก
(ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ)

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย เปิดรับตรงร่วม
หลายสถาบันที่เปิดสอนคณะ
แพทยศาสตร์และ
ทันตแพทยศาสตร์

สทศ.

A-NET

การวัดความรู้และความคิดเชิง
วิเคราะห์ โดยเน้นทักษะการคิด

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดูแลเรื่องการสอบ O-NET,
GAT, PAT หรือ 7 วิชาสามัญ

สอท.

GPAX / GPA

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ดูแลเรื่องการแอดมิชชั่นกลาง
และเคลียริ่งเฮ้าส์

GPAX เป็นเกรดเฉลี่ยรวมทุก
เทอม ทุกวิชา
GPA เป็นเกรดรายวิชา (ถ้าเอา
GPA มารวมกันก็จะเป็น GPAX)
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ปฐมนิเทศ 6 บท แอดมิชชั่นเบื้องต้น
ที่โรงเรียนไม่ได้สอน!!!
บทที่ 1

บทที่ 5

“โอกาสของการเข้ามหาวิทยาลัย มี 3 ทาง”

เทคนิคการติดตามข่าว

โควตา คู่แข่งน้อยที่สุด เพราะใช้คุณสมบัติเป็นหลัก
ใช้ google ให้เป็นประโยชน์ เสิรช์ หาข้อมูลทีต่ อ้ งการ
รับตรง มีทุกมหาวิทยาลัย คู่แข่งมีเยอะมาก
ใช้ค�ำว่า “รับตรง + ชื่อมหาวิทยาลัย + รุ่นที่แอดมิชชั่น”
แอดมิชชัน่ เคล็ดลับมีเพียงการตามสอบ GAT PAT หรือเข้าเว็บไซต์หาข้อมูลเปิดสอบของแต่ละมหาวิทยาลัย
และ O-NET ให้ครบ
โดยตรง
บทที่ 2

บทที่ 6

ความสำ�คัญของคะแนนแต่ละตัว

อย่าลืมคณะที่ไม่อยู่ในสายตา

GAT PAT ใช้ทั้งรอบโควตา รับตรง และแอดมิชชั่น
ความจริงแล้วยังมีคณะอืน่ ๆ นอกจากคณะทีค่ นุ้ เคยดี
กลาง เปิดสอบปีละ 2 ครั้ง เลือกสอบเฉพาะสายวิชาที่เรา และคณะใหม่ๆ ทีม่ ขี นึ้ มา ก็เพือ่ รองรับความต้องการในการ
จะเข้าเท่านั้น
ท�ำงานยุคปัจจุบัน ไม่แน่ว่า คณะที่ไม่อยู่ในสายตาอาจจะ
O-NET ส�ำคัญส�ำหรับแอดมิชชัน่ กลาง สอบและใช้ทงั้ เข้ากับตัวเรามากทีส่ ุดก็ได้
5 วิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ)
9 วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
เคมี ฟิสกิ ส์ ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป จ�ำเป็นส�ำหรับ
การรับตรงเท่านั้น
บทที่ 3
เกรดสำ�คัญจริงๆ

GPAX คือเกรดเฉลีย่ รวมทุกเทอม ทุกวิชา เพราะต้อง
ใช้เกรดค�ำนวณออกมาเป็นคะแนน หรือบางโครงการรับ
เกรด 100% ก็มี
บทที่ 4
กิจกรรมไม่ใช่ตัวถ่วงการเรียนอย่างที่คิด

กิจกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ควรทิ้ง เพราะ Portfolio ส�ำคัญ
มากส�ำหรับการสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะกิจกรรมเล็กใหญ่ งาน
ระดับไหน เขาจะได้รู้ว่าเราเรียนรู้อะไรมาบ้างนอกจากใน
ต�ำราเรียน

ขอบคุณข้อมูลจาก
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แบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ VOCATIONAL READINESS TEST
อ้างอิงจากทฤษฎีของ John L. Holland นักจิตวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผูเ้ ชือ่ ว่าเราสามารถจ�ำแนกอาชีพผ่านบุคลิกภาพ
6 แบบ เรามีบุคลิกภาพแบบไหน ควรเรียนสาขาอะไร อยากรู้ต้องลองท�ำแบบทดสอบนี้
อ่านข้อความแล้วใส่ตัวอักษรต่อไปนี้ในตารางคำ�ตอบด้านล่าง

ช หมายถึง ชอบ / ต้องการ

ค หมายถึง คิดดูก่อน / ไม่แน่ใจ

1. ออกก�ำลังกาย / เล่นกีฬา
2. วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
3. อยากอยู่กับเพื่อนเยอะๆ
4. ชอบท�ำตามค�ำสั่งผู้อื่น
5. อยากเล่นการเมือง
6. ชอบอยู่คนเดียว
7. คนแจกแบบสอบถาม
8. วิชาวิทยาศาสตร์
9. นักสังคมสงเคราะห์
10. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล / พิมพ์ดีด
11. นักเล่นหุ้น / นักเศรษฐศาสตร์ / นักธุรกิจ
12. นักร้อง / นักแสดง
13. นายช่าง / โฟร์แมนควบคุมการก่อสร้าง
14. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนงานและนโยบาย
15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
16. พนักงานคลังสินค้า / บัญชี
17. ขายประกัน / ขายตรง
18. นักเขียนการ์ตูน

19. โค้ชทีมกีฬา
20. ศึกษาเรื่องยาสมุนไพร
21. ช่างเสริมสวย
22. เสมียน / ธุรการ
23. ท�ำธุรกิจหรือการค้า
24. นักประพันธ์เพลง
25. ชอบงานสืบสวนสอบสวน
26. ที่ปรึกษาปัญหาของเพื่อนๆ
27. ประชาสัมพันธ์โรงแรม
28. พนักงานธนาคาร
29. ทนายความ
30. นักดนตรี
31. นักแข่งรถ
32. นักทดลองเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
33. ครู / อาจารย์
34. เลขานุการ
35. พิธีกร
36. สถาปนิก / มัณฑนากร / จิตรกร

รายการ

ข้อ

ม หมายถึง ไม่ชอบ / ไม่ต้องการ
37. ช่างซ่อมบ�ำรุง
38. ชอบสะสมของเก่าของโบราณ
39. ช่วยเหลือคนบาดเจ็บ
40. พนักงานสินเชื่อ / เจ้าหน้าที่การเงิน
41. ตัวแทนโต้วาทีของโรงเรียน
42. นักแต่งเพลง / ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน
43. ช่างเครื่องกล / ช่างยนต์
44. เปิดร้านขายยา
45. นักจัดรายการวิทยุ / ทีวี
46. บรรณารักษ์
47. นักการเมือง / ก�ำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
48. นางแบบ / นายแบบ
49. ทหาร / ต�ำรวจ
50. นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
51. พระสงฆ์ / บาทหลวงสอนศาสนา
52. พนักงานรักษาความปลอดภัย
53. ศาล / ผู้พิพากษา
54. นักข่าว

บุคลิกแบบ

บุคลิกแบบ

บุคลิกแบบ

บุคลิกแบบ

บุคลิกแบบ

บุคลิกแบบ

1
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R

I

S

C

E

A

รวม
หมายเหตุ: กรอกคะแนนเฉพาะข้อที่มีอักษร ช หรือ ค (ช = 2 คะแนน / ค = 1 คะแนน) / รวมคะแนนแต่ละตัวอักษรในแนวตั้ง / อักษรตัวไหนได้คะแนนสูงที่สุดหมายความว่า

เรามีโอกาสเป็นคนแบบนั้นสูง
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ตัวอักษรแต่ละตัวแทนบุคลิกแบบไหน เหมาะจะเรียนอะไร ดูคำ�ตอบกันเลย
บุคลิกภาพแบบนิยมความจริง (Realistic)

R

บุคลิกภาพแบบจารีตนิยม (Conventional)

ลักษณะเด่น
มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น
กล้าแสดงผลงาน ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคม
ชอบท�ำกิจกรรมที่ต้องใช้พละก�ำลัง ชอบท�ำงานกลางแจ้ง
ไม่ชอบเป็นจุดสนใจ มีค่านิยมตามระเบียบแบบแผน
สาขาวิชาที่น่าเลือกศึกษา
วิ ศ วกรรมศาสตร์ วนศาสตร์ ประมง สั ต วแพทย์
วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ พลศึกษา
ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พืชศาสตร์
กายภาพบ�ำบัด

C

ลักษณะเด่น
ชอบกิจกรรมทางภาษา ชอบท�ำตามระเบียบแบบแผน
มากกว่าการริเริม่ ด้วยตนเอง เป็นพวกวัตถุนยิ ม เจ้าระเบียบ
ชอบเลี ย นแบบ ชอบเป็ น ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา เป็ น ผู ้ ต าม
ไม่ยืดหยุ่น รักษาระเบียบประเพณี
สาขาวิชาที่น่าเลือกศึกษา
การบั ญ ชี การเงิ น การธนาคาร เลขานุ ก าร สถิ ติ
บรรณารักษ์ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์
บุคลิกภาพแบบกล้าเสี่ยง (Enterprising)

I

E

ลักษณะเด่น
มีความเป็นผู้น�ำ มีความริเริ่ม กล้าคิด กล้าท�ำ มีทักษะ
ลักษณะเด่น
ในการพูด ชอบวางแผน ชอบงานสังคม มีความเชื่อมั่นใน
ชอบคิด สังเกต วิเคราะห์ ขบคิดปัญหา วิจารณ์อย่าง
ตนเอง กล้าโต้แย้ง มีความเป็นอิสระ มีความสนใจต่ออ�ำนาจ
มีเหตุผล ชอบใฝ่หาความรู้ อุทิศเวลาให้กับงาน เก็บตัว
มีความก้าวร้าวทางวาจา
ไม่สนใจใคร ชอบอิสระ ไม่ชอบตามคนอื่น หลีกเลี่ยงการค้า
สาขาวิชาที่น่าเลือกศึกษา
และการเลียนแบบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่น่าเลือกศึกษา
รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาชุมชน การตลาด
แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เคมี
ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา
สั ง คมวิ ท ยา สถิ ติ คอมพิ ว เตอร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ บุคลิกภาพแบบรักศิลปะ (Artistic)
A
เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์
ลักษณะเด่น
ชอบกิ จ กรรมทางศิ ล ปะ เป็ น อิ ส ระ รั ก ความงาม
บุคลิกภาพแบบชอบเข้าสังคม (Social)
นตัวของตัวเอง ชอบใช้ชวี ติ และกิจกรรมตามล�ำพัง
S มีมัคกท�วามเป็
ำตามทีใ่ จตนปรารถนา ไม่ชอบเลียนแบบ หลีกเลีย่ งงาน
ลักษณะเด่น
ชอบติ ด ต่ อ กั บ ผู ้ อื่ น ชอบสนทนา ชอบให้ ค วามรู ้ ประเภทใช้ระเบียบแบบแผน
สาขาวิชาที่น่าเลือกศึกษา
ชอบสอนผู้อื่น ร่าเริง มีความรับผิดชอบ มีทักษะทางภาษา
ศิ ล ปกรรมศาสตร์ ศิ ล ปศึ ก ษา ประวั ติ ศ าสตร์
มีทกั ษะด้านการพูดและสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ ต้องการ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ศิ ล ปะการแสดง จิ ต รกรรม
ความสนใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
ประติมากรรม ปรัชญา ภาษาศาสตร์ การสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาที่น่าเลือกศึกษา
จิตวิทยา แนะแนว สังคมวิทยา ศึกษาศาสตร์ พยาบาล ภาพยนตร์ ดนตรี
บุคลิกภาพแบบช่างคิด (Investigative)

ศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์ บรรณารั ก ษ์ ศ าสตร์ สั ง คมศาสตร์
บริหารธุรกิจ การโรงแรม
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ครูแก้ว ครูแนะแนว

มิกซ์ วิทย์-คณิต

นัท นิเทศศาสตร์

บอม Gap Year

ทุ ก วั น นี้ ไ ด้ เ ป็ น ครู ก็ ถื อ ว่ า
ถึ ง เป้ า หมายของตั ว เอง
แล้วค่ะ สิ่งที่ต้องท�ำต่อไป
คือการพาเด็กนักเรียนของ
เราไปให้ถึงฝั่งฝัน

อยากเป็น 1 ใน 100 ของคน
ที่สอบติดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าครับ

ชอบงานเขี ย นและอยาก
ถ่ายทอดความคิดของตัวเอง
ค่ะ อยากเขียนหนังสือเป็น
อาชีพและมีหนังสือที่ได้รับ
การตีพิมพ์

มีเป้าหมายหลายอย่างครับ
หนึ่ ง ในนั้ น คื อ อยากเป็ น
นักดนตรี ชอบเล่นวิโอลา
และกีตาร์

ครูเปอร์
ครูสอนวิทยาศาสตร์

หมวย ม.1

ครู อ ยากฉี ก กรอบเดิ ม ๆ
อยากพานั ก เรี ย นออกมา
เจอโลกกว้ า งที่ ยั ง มี อ ะไร
อีกเยอะ

หนูอยากเป็นหมอค่ะ อยาก
รั ก ษาคนไข้ เหมื อ นพี่ ที่
เป็นหมอ เป้าหมายเเรกคือ
เข้าสายวิทย์ - คณิตให้ได้

แม่จอย
พนักงานบริษัทเอกชน

อยากให้ลกู รูว้ า่ เขาต้องการ
อะไร ถ้ามาฟังคนอื่นบ้าง
เขาคงเกิ ด ไอเดี ย ว่ า เขา
ต้องการเป็นอะไร เราเป็น
เเม่ ก็ อ ยากให้ ลู ก ท� ำ สิ่ ง ที่
เป็นตัวเขา
52

มด วิทย์-คณิต

อยากเรียนวิศวะปิโตเลียม
ค่ะ ก�ำลัง หาข้อมูล ว่ าเรา
ชอบจริ ง ไหม กลั ว คิ ด ว่ า
ชอบแล้วไปเรียนจริงๆ กลับ
ไม่ชอบ
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ครูกานต์ ครูสอนฟิสิกส์

แม็ค พยาบาลศาสตร์

โอ๊ต ม.3

สกาย วิทย์-คณิต

การแนะแนวเหมือนโยนหิน
ถามทาง ท�ำให้รู้ล่วงหน้า
ว่าควรเดินไปเส้นทางไหน
จะได้เตรียมตัวได้ถูกต้อง

เรียนพยาบาลจบมาก็เป็น
สจ๊ ว ตได้ คิ ด ว่ า เรี ย นจบ
แล้วจะเป็นพยาบาลสักพัก
หนึ่งก่อน แล้วจะลองสอบ
สจ๊วตดู

ชิสา ศิลป์-ภาษา

เกน ม.3

รีน วิทย์-คณิต

เบรน ศิลป์-ภาษา

ค้ น หาอยู ่ ค ่ ะ ว่ า จะเลื อ ก
เรียนอะไรดี เพราะสนใจ
เรื่องจิตวิทยา แต่ก็อยาก
เป็นนักเขียนนิยายด้วย

ขอบฟ้ า การเรี ย น คื อ ได้
ประสบความส� ำ เร็ จ น� ำ
ความรู้ที่เรียนไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน

มีเป้าหมายว่าอยากเรียน
สายแพทย์ จะเป็นแพทย์
เลยหรือเทคนิคการแพทย์
ก็ได้ค่ะ

เมื่อรู้ว่าอยากเข้าคณะไหน
เริม่ อ่านหนังสือในอาชีพนัน้
ถ้ า ค้ น พบว่ า ชอบก็ ท� ำ ต่ อ
ถ้าไม่ชอบก็ลองหาทางอื่น

การมางานนี้ ได้รู้จักบาง คิ ด ว่ า จะสอบเข้ า วิ ศ วะ
คณะในมหาวิทยาลัยมาก การบิน แต่กอ็ ยากได้ความรู้
ขึน้ เพือ่ วางแผนในการสอบ ทางนิเทศเหมือนกัน น่าจะ
มาใช้ กั บ เรื่ อ งอื่ น ๆ ใน
ชีวิตได้
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ติดตามโครงการแนะให้แนวได้ที่
www.tkpark.or.th

แนะให้แนว

#TKpark #NaaeHaiNaew #แนะให้แนว

TK park อุทยานการเรียนรู้

TKPARK_TH

TKPARK_TH

@tkpark
ประมวลภาพกิจกรรม

อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone
Tel: 0-2257-4300 Website: www.tkpark.or.th
เลขที่ 999/9 อาคารสำ�นักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น17 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 264 5963-5 โทรสาร 02 264 5966

