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จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ เคยกล่าวว่า “Life isn’t about finding
yourself. Life is about creating yourself” (ชีวิตไม่ใช่เรื่อง
ของการตามหาตัวตนของเราเอง ชีวิตเป็นเรื่องของการสร้าง
ตัวตนของเราเองขึ้นมาต่างหาก) และเราก็เชื่อว่า ‘การเรียนรู้’
คือเครื่องมือส�ำคัญในการสร้างตัวตนนั้นขึ้นมา
Read Me เล่มนี้จึงขอชวนผู้อ่านร่วมส�ำรวจการเรียน
ในแง่ มุ ม ต่ า งๆ นั บ ตั้ ง แต่ ก ารเรี ย นในหลั ก สู ต รขั้ น พื้ น ฐาน
การเรียนรูน้ อกห้องเรียน ไปจนถึงรูปแบบการเรียนรูใ้ นฝัน เพราะ
เราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน การเรียนรู้
ไม่ได้สิ้นสุดเมื่อเราจบการศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
หากแต่เรายังคงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในทุกวันที่ลืมตาตื่นขึ้นมา
การเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อและไม่จ�ำเป็นต้องมีแต่เรื่องวิชาการ
เท่านัน้ แต่การเรียนรูอ้ าจหมายถึงอะไรก็ได้ตง้ั แต่วธิ ที อดไข่เจียว
ให้กรอบ ไปจนถึงโครงสร้างอะตอม การเรียนรู้ไม่จ�ำเป็นต้องมี
ราคาแพง แต่มีช่องทางมากมายที่เราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ
ทุกวัน แล้วการเรียนจะไม่ใช่เรือ่ งน่าเบือ่ หรือเข้าถึงยากอีกต่อไป
ถ้าคุณค้นพบสิ่งที่คุณ ‘อยากรู้’ และพบ ‘ช่องทาง’ ที่จะพาคุณ
ไปหาค�ำตอบเพื่อดับความกระหายใคร่รู้นั้น
Read Me เล่มนี้จึงพยายามรวบรวมทั้งเรื่องที่คุณ
น่าจะอยากรู้ (หรืออย่างน้อยก็จดุ ประกายความอยากรูใ้ นตัวคุณ)
และเสนอช่องทางการเรียนรู้อันหลายหลากที่ไม่จ�ำกัดอยู่แต่
ในห้องเรียนสีเ่ หลีย่ มอีกต่อไป ขอให้คณุ มีความสุขกับการตามหา
และดับความกระหายใคร่รู้ในตัวคุณ

นลิน สินธุประมา

ย้อนกลับไปเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ในวันที่ครูแนะแนวบอกให้ตามหา
สิ่งที่ถนัด ลองเลือกเรียนตามสิ่งที่ชอบ และเหล่าไอดอล นักพูด
สร้างแรงบันดาลใจ จนถึงนักดนตรี ต่างก็บอกให้อยู่กับสิ่งที่รัก
เรียนในสิง่ ทีช่ อบ แต่ ณ เวลานัน้ มีเด็กคนหนึง่ เลือกเส้นทางชีวติ
ด้วย ‘ความเกลียด’
เขาเกลียดการเรียนการสอนในห้องเรียน เกลียด
น�้ำเสียงของครูที่ท่องต�ำราออกมาไม่ต่างจากการอ่านนิทาน
กล่อมเด็กก่อนนอน เกลียดเรื่องราวในแบบเรียนที่ไม่มีใครให้
ค�ำตอบได้ว่าจะจ�ำไปท�ำไม นอกจากเพื่อไปสอบ เบื่อกับการ
ท�ำการบ้านวนเวียนอยูก่ บั การวาด Mind Mapping ลอกค�ำตอบ
จากสมุดลงในใบงาน เบือ่ กับการตอบข้อสอบทีม่ เี พียง ก. ข. ค. ง.
จนเขาเกิดค�ำถาม “จะท�ำให้การเรียนมันสนุกกว่านี้
ไม่ได้หรือไงกัน” และเขาก็เลือกเส้นทางชีวติ เพือ่ ทีจ่ ะหาค�ำตอบ
จนได้เข้ามาเรียนในคณะครุศาสตร์ ตลอดเวลากว่า 4 ปี เหมือน
ได้เห็นเรื่องราวเดิมๆ เวียนมาอีกครั้งเล่นซ�้ำอีกรอบ อาจารย์
บรรยาย > จดเล็กเชอร์ > รายงาน > สอบมิดเทอม > อาจารย์
บรรยาย > จดเล็กเชอร์ > รายงาน ...
จนกระทั่งเข้าสู่ปีที่ 5 ปีที่เขารอคอยกับประสบการณ์
ใหม่ของการเป็น ‘ครู’ ในสถานะของการเป็นผูส้ อน เขากลับพบ
ว่าตัวเขาเองก็ตกเป็น ‘นักเรียน’ ในวิชาจัดการห้องเรียน ในวิชา
พูดในที่ชุมชน ในวิชาความสัมพันธ์ และที่ส�ำคัญเขาได้เห็น
ภาพตัวเองสะท้อนในแววตาของนักเรียน
นาทีนั้นเขาได้พบค�ำตอบที่ตามหามาตลอด 5 ปี ว่า
แท้จริงแล้วการเรียนมันน่าเบือ่ เพราะว่าเรายก ‘หน้าที’่ ให้ความรู้
ผูกติดกับตัวครูเสมอมา การเรียนรูท้ แี่ ท้จริงมันเริม่ จากตัวเราเอง
มันคือการลงมือปฏิบัติ ได้ลองถูก ลองผิด ลองท�ำ เสียงของคน
ทุกคนคือเสียงของอาจารย์ ความผิดพลาดคือบทเรียน เพียง
เราใจกว้างมากพอที่จะเรียนรู้ โลกทั้งใบจะกลายเป็นห้องเรียน
ของเรา
ขอบคุณ นักเรียน ม.2/4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ที่สอนให้รู้ว่าสิ่งที่ต้องเจอจริงๆ ในวิชาชีพนี้เป็นเช่นไร
ขอบคุณ นักเรียน ม.2/3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ที่สอนให้รู้จักมิตรภาพ ความสัมพันธ์และความทรงจ�ำที่ดี
ขอบคุณ ด.ญ. ณัฐณิชา จิรพนากร นักเรียนทีค่ อยตรวจ
ค�ำผิดให้ครูฝึกสอนที่เขียนผิดได้บ่อยมากทุกคาบที่สอน

นฤพล เปาอินทร์

There is no end to
education. It is not that
you read a book,
pass an examination,
and finish with
education. The whole
of life, from the moment
you are born to
the moment you die,
is a process of learning.
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การศึกษานั้นไม่มีวันสิ้นสุด
ไม่ใช่แค่ว่าคุณอ่านหนังสือ
สอบให้ผ่าน แล้วก็จบกันไป
กับเรื่องการศึกษา
แต่ชีวิตทั้งชีวิต
นับตั้งแต่ตอนที่คุณเกิดมา
จนกระทั่งถึงตอนที่คุณตาย
ล้วนแต่เป็นกระบวนการเรียนรู้
ทั้งสิ้น

COVER
STORY

เ รี ย น ห ลุ ด ก ร อ บ
กระโดดออก
น อ ก ห ้ อ ง เ รี ย น
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เมื่อพูดถึงเรื่อง ‘เรียน’ เด็กหลายคนคงส่ายหัว ผู้ใหญ่หลายคนก็คงนึกถึง
ต�ำราเล่มหนา เสียงของครูยามบ่ายทีช่ วนง่วงยิง่ กว่าการนอนนับแกะ งานการ
มหาศาลทีพ่ อกหางหมูไว้ตงั้ แต่ตน้ เทอม เวลาทีอ่ า่ นหนังสือข้ามคืนเพือ่ ไปหลับ
เอาในห้องสอบ และอีกหลายความทรงจ�ำที่แสนทุกข์ทรมาน กับสิ่งที่เรียกว่า
การเรียน และหลังจากวันนั้นมาถึง วันที่เกรดออก หลังจากร้องไห้กันให้พอ
ฉลองกันให้สมใจ เราต่างก็ทิ้งต�ำราเล่มหนากับสมุดจดกองโตไว้ตรงมุมห้อง
ให้ฝุ่นจับและรอวันชั่งกิโลขายกันไป

COV E R STORY

การเรียนเป็นเรื่องน่าสนุก
#ตรงไหน

การเรียนเป็นเรื่องน่าสนุก
#จริงนะ
โดยธรรมชาติแล้ว การเรียนนัน้ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนุกและอยูค่ กู่ บั การเล่นเสมอมา
ลูกเสือเรียนรู้การจับเหยื่อจากการหยอกล้อต่อสู้กันระหว่างพี่น้อง แม่แมว
จะจับจิ้งจก หนู นก มาให้ลูกๆ ได้เล่นเพื่อฝึกการจับเหยื่อ และแม้แต่กระทั่ง
ลูกมนุษย์เองก็ตาม เด็กๆ จะมีแววตาลุกเป็นประกายเมือ่ ได้พบเห็นของเล่นใหม่
และใช้เวลาท�ำความรู้จักกับมันจนเล่นเป็น อย่างที่ไม่ต้องอ่านคู่มือหรือศึกษา
วิธีการเล่น สารคดีสัตว์โลกที่เด็กๆ นั่งเฝ้าดูหน้าจอเพื่อพบกับ “จ๊างๆ (ช้าง)”
“หมีๆ” “เพนกวิ๊น” เด็กจะมีความกระหายใคร่รู้อยู่ในตัว จะตื่นเต้นทุกครั้งที่
ได้พบสิง่ แปลกใหม่และพร้อมจะเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ เพราะธรรมชาติของสิง่ มีชวี ติ
คือการเรียนรู้

แล้วท�ำไมเราถึงมีความรู้สึกไม่ดีกับการเรียนสักเท่าไร?
(จงอธิบาย 5 คะแนน)

ตอบ:
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เพราะว่าการวัดผลในระบบการศึกษาได้พรากเอาความสนุกของการเรียนรู้
ไปจากพวกเรา ให้เราท่องจ�ำต�ำราเล่มหนาๆ เพื่อจะวัดศักยภาพและทดสอบ
ความรู้ของเรา และตัดสินเราด้วยคะแนน (อย่างในค�ำถามนี้) การเรียนในที่นี้
จึงกลายเป็นเรื่องของการบังคับ มากกว่าความสมัครใจ
แต่ไม่เป็นไร อย่าเพิ่งท้อใจหรือถอนหายใจ เพราะการเรียนรู้ยังมี
ทางออกที่นอกห้องเรียน ทั้งเรียนสนุก ลุกนั่งสบาย แปลกใหม่ หวั่นไหว
จนต้องร้องโห! และที่ส�ำคัญ... ไร้ซึ่งการวัดผลใดๆ
ปิดเทอมนี้ถ้ายังว่างอยู่
เปิดหน้าถัดไปแล้วลงทะเบียนเรียนไปพร้อมกัน!

MAR-APR 2017

คำ�ถาม:

ถ้ามีวิชาอย่างนี้ก็ดีสิ

?
ผู้ใหญ่

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว เราจัดหมวดหมู่
วิชาไว้ 8 วิชา โดยที่เรียกว่า 8 วิชาสามัญ ประกอบไปด้วย วิชา
ภาษาไทย วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา วิชา
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาศิลปะ
เคยสงสัยไหมว่าท�ำไมมีแค่ 8 วิชานี้ จะมีมากกว่านี้ได้ไหม
เราจึงลองชวนทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาลองแหกกรอบห้องเรียน ลองรื้อ
ตารางสอน พร้อมสร้างสรรค์วิชาใหม่ๆ ไปพร้อมกัน
ค�ำถามส�ำหรับผู้ใหญ่ในค�ำถามว่า “คิดว่า”
ก่อนที่จะไปดูวิชาของคนอื่น ลองตั้งค�ำถามกับตัวเองสิว่า วิชาของ
คุณล่ะเป็นอย่างไร มีเรื่องไหนบ้างที่อยากเรียน ถ้ามีวิชาในใจแล้ว
ก็เชิญเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาได้ข้างล่างนี้เลย

“มีเรื่องอะไรที่อยากเรียน
จนอยากให้โรงเรียนเปิดสอนบ้าง”
ธัญภรณ์ ชัยชนะ อายุ 14 ปี (นักเรียน)
วิชาผ่อนคลาย
พวกหนูเรียนวันละ 9-10 คาบต่อสัปดาห์ แล้ว
ไหนยังจะมีส อบเก็บคะแนน สอบกลางภาค
สอบปลายภาค การบ้านอีกมากมาย เลยอยากให้
มีวิชาผ่อนคลาย สอนให้ท�ำอย่างไรไม่ให้เครียด
ท�ำอย่างไรไม่ให้ง่วงเวลาเรียน
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วชิรัญญา ศรีสุจริต อายุ 14 ปี (นักเรียน)
วิชาการใช้ชีวิต
น่าจะมีวชิ าทีส่ อนเรือ่ งการใช้ชวี ติ สอนเรือ่ งทีม่ นั
ได้ใช้จริงๆ ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น อกหักอย่างไร
ให้อยูไ่ ด้ ท�ำอย่างไรไม่ให้นก เป็นแนวทางใช้ชวี ติ
แบบวัยรุ่นให้อยู่รอด

ปอชา มี้เจริญ อายุ 14 ปี (นักเรียน)
วิชาพูดอย่างไรให้พ่อแม่ไว้ใจ
พ่ อ แม่ ช อบคิ ด ว่ า เราเป็ น เด็ ก เสมอ ท�ำอะไร
คนเดียวไม่ได้ ไปไหนมาไหนคนเดียวก็ถูกห้าม
น่าจะมีวิชาที่แนะแนวทาง วิธีการพูด หรือสอน
วิ ธี ท�ำอย่ า งไรให้ พ ่ อ แม่ ไ ว้ ใ จ เชื่ อ ใจเราบ้ า ง
น่าจะดี

ณัฐวุฒิ แซ่ตั้งอายุ 14 ปี (นักเรียน)
วิชาท�ำการบ้าน
ตอนนีก้ ารบ้านเยอะมากๆ แต่ละวิชาให้การบ้าน
มาเยอะจนท�ำแทบไม่ทัน บางวันต้องนอนเกือบ
เที่ยงคืน น่าจะมีวิชาท�ำการบ้าน จะได้มีเวลา
ท�ำการบ้านของแต่ละวิชา
ธัญวรัตน์ เพรชแสงโรจน์ อายุ 14 ปี (นักเรียน)
วิชาภาษาเกาหลี
เพราะอยากพูดกับโอปป้ารู้เรื่อง (หัวเราะ)

อัครเดช เกตุฉำ�่ อายุ 37 ปี (อาจารย์มหาวิยาลัย)
วิชา Commonsense
กระบวนการคิดมันสอนกันได้นะ เพียงแต่ว่า
ต้องใช้เวลา มีหลายเรื่องที่ควรจะได้สอน แต่ก็
ไม่ได้สอน อย่างง่าย ๆ เลยคือ เราควรจะใช้ชีวิต
อย่างไรให้มีความสุข เรื่องนี้ไม่มีใครสอนแน่ๆ
แต่เป็นเรือ่ งจ�ำเป็นมาก คนอายุสามสิบส่วนใหญ่
ก็จะมาทบทวนชีวิต แล้วก็สติแตกกัน
สุวิชชา อังกุรัตน์ อายุ 23 ปี
(ครีเอทีฟโฆษณา)
วิชาใจเขาใจเรา
เรื่องใจเขาใจเราคือมีประโยชน์มาก เรารู้สึกว่า
น่าจะสอนตั้งแต่โรงเรียน แต่โตแล้วยังไม่เข้าใจ
สักที เพราะตอนเด็กก็แค่ต้องเอาตัวเองให้รอด
คือครูจะสอนให้นึกถึงใจเขาใจเรา แต่ก็พูดแบบ
ผ่านๆ ไม่ได้สอนวิธีคิด ตรงนี้แหละที่เราอยาก
ให้สอน เพราะรู้สึกว่าจ�ำเป็นกับการท�ำงานมาก

กมลพร สุนทรสีมะ อายุ 26 ปี
(นักเขียน)
วิชาเฟซบุ๊กเป็นเรื่องสาธารณะ
คือโรงเรียนน้องเรามีนักเรียนเช็กอินที่โรงเรียน
แล้วด่าครูกันเลย มีไลฟ์สดในห้องตลอดเวลา
ด้วย! คือพวกนีก้ ระทบกับอนาคตมาก การด่าคน
แบบไม่รู้จักคิด เราเคยเจอเด็กจบใหม่ด่าลูกค้า
ในเฟซบุก๊ ตัวเอง ด่าคนทีท่ �ำงานด้วย เเล้วดันลืม
ล็อกเอาต์ออกจากคอมพิวเตอร์บริษัท คือต้อง
ยกเคสเหตุการณ์ให้เข้าใจ เขายังเด็กอยู่ก็อาจ
ไม่ทันคิดถึงอนาคต
สหคุณ อุดมแสวงโชค อายุ 25 ปี
(นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6)
วิชาเพศศึกษา Ver.ใช้ได้จริง
ผู้ใหญ่อายที่จะคุยเรื่องเพศ สอนเรื่องเพศ มัน
เป็นปัญหาเหมือนกัน ผลลัพธ์ที่อยากเห็นคือ
อยากให้เด็กระวังตัว ป้องกันตัวเองให้เป็น ไม่มี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยที่เหมาะเลยก็ดี แต่ถ้าจะมี
เด็กก็ควรรู้ว่ามียังไงจึงจะปลอดภัย ไม่ติดเชื้อ
ไม่ท้อง เรื่องสิทธิของตัวเองก็ส�ำคัญ เช่น สิทธิ
การรักษา รู้หรือเปล่าว่าผู้หญิงวัยรุ่นได้รับการ
ฝังยาคุมฟรีนะ
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ณัฐฐินันท์ ภูขะมา อายุ 23 ปี
(ฟรีแลนซ์)
วิชาแสดงความคิดเห็น
น่าจะมีวชิ าแสดงความคิดเห็นเพราะว่าเด็กไทย
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น อาจจะเพราะโดนครู
พิพากษาความผิดถูกบ่อยๆ จนโตไปไม่มีสิทธิ
ไม่มีเสียงในสังคม

COV E R STORY

“เรื่องอะไรที่พอโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้ว
รู้สึกว่าจำ�เป็น น่าจะมีสอนในโรงเรียนบ้าง”

พิลัยวรรณ พูลผกา อายุ 23 ปี
(พนักงานบริษัทเอกชน)
วิชาวิธีใช้
พวกเราเรียนมาตั้งเยอะ มีความรู้ทุกวิชาเลยนะ
แต่เราไม่รวู้ า่ จะเอาความรูน้ นั้ มาปรับใช้ให้มชี วี ติ
อยูใ่ นสังคมแบบนีไ้ ด้ยงั ไง นอกจากเอาไว้ใช้ตอบ
ค�ำถามในห้องสอบแล้ว เช่น เอาวิชาคณิตศาสตร์
มาค�ำนวณว่า ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีคน
ประมาณ 50 คน เราจะต้องเริ่มจากการทักทาย
แบบนี้ก่อนนะ
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THEORY :
เรื่อง: นลิน สินธุประมา
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:

วิชาปรับตัว
นักเรียนก็หันตาม
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ในปี 2005 ที่มหาวิทยาลัย National Cheng Chi University อาจารย์ Cai
Zeng Jia กำ�ลังประสบปัญหา เพราะว่าแทบไม่มนี กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา
Japanese Political Economy (เศรษฐศาสตร์การเมืองญี่ปุ่น) ของเขาเลย
ด้วยปัญหานี้เองทำ�ให้เขาเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าที่ญี่ปุ่นใครๆ ก็อ่านมังงะกัน
แถมอุตสาหกรรมมังงะของญี่ปุ่นยังเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตไปทั่วโลก
จากวิชาชื่อเคร่งขรึมอย่าง Japanese Political Economy จึง
เปลี่ยนชื่อมาเป็นวิชา Japan Through Manga (ญี่ปุ่นศึกษาด้วยการ์ตูน)
และแน่นอนว่ารายชื่อหนังสือประกอบเรียนการสอนก็ไม่ใช่หนังสือเล่มหนา
ชวนง่วง แต่กลายมาเป็นลิสต์มังงะยาวเหยียด เช่น Kencho no Hoshi,
Sanctuary, Naniwa Kinyudo ฯลฯ เพื่อยกเอามังงะแต่เรื่องมาเป็นช่องทาง
ในการทำ�ความเข้าใจสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของญี่ปุ่น ให้เหล่า
นักศึกษาได้อา่ นมังงะกันชุม่ ปอด ขณะเดียวกันอาจารย์กไ็ ด้สอนสิง่ ทีต่ อ้ งสอน
ถือว่าวินวินกันไปทั้งคู่ หลังจากนั้นวิชานี้ก็ก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม
ขนาดที่ว่ามีนักศึกษาลงทะเบียนตั้งแต่ปี 1 เพื่อที่จะได้เรียนเอาตอนปี 4
กันเลยทีเดียว
การศึกษาในทำ�นองนีก้ ไ็ ม่ได้มที นี่ ที่ เี่ ดียวเท่านัน้ หลายๆ มหาวิทยาลัย
ทั่วโลกก็ได้มีการหยิบเอาคนดังหรือตัวละครที่เป็นที่รู้จักขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา
ในการศึกษาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น วิชา The Simpsons
and Philosophy ที่ University of California ถกประเด็นทางปรัชญาของ
นักคิดคนสำ�คัญๆ กันอย่างเข้มข้น โดยดึงประเด็นจากการ์ตนู อเมริกนั ยอดนิยม
อย่างซิมป์สัน หรือวิชา The Beatles, Popular Music and Society
ที่ Liverpool Hope University และวิชา The Sociology of Fame and Lady
Gaga ที่ University of South California ที่ใช้คนดังเหล่านี้เป็นกรณีศึกษา
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
วิชาในมหาวิทยาลัยจึงไม่จำ�เป็นต้องน่าเบื่อและห่างไกลจากชีวิต
ประจำ�วัน มหาวิทยาลัยอีกจำ�นวนไม่นอ้ ยทีม่ ศี ลิ ปะในการตัง้ ชือ่ และออกแบบ
รายวิชา ดึงดูดให้นกั ศึกษาต้องแย่งกันลงทะเบียนเรียนมากมายอย่างไม่นา่ เชือ่
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How to Win a Beauty Pageant
วิชาถอดรหัสมงกุฎนางงาม
ทำ�อย่างไรให้คว้ามงกุฎจากเวทีประกวด
นางงาม วิชานีอ้ ยูท่ ี่ Oberlin College สหรัฐอเมริกา
ซึ่งไม่ใช่วิชาฮาวทูสำ�หรับให้นางงามไปเข้าคอร์ส
อบรมแต่อย่างใด ชื่อเต็มๆ ของวิชานี้คือ How to
Win a Beauty Pageant: Race, Gender, Culture,
and U.S. National Identity. เนื้อหาที่แท้จริง
จึงเป็นการทำ�ความเข้าใจเรือ่ งชาติพนั ธุ์ เพศสภาวะ
วัฒนธรรม

How to Watch Television
วิชาสอนดูโทรทัศน์
ใครจะไปรู้ว่าเราต้องการคู่มือในการดูโทรทัศน์
ด้ ว ย แถมยั ง เป็ น คู่ มื อ ที่ จ ริ ง จั ง ถึ ง ขั้ น เปิ ด เป็ น วิ ช าใน
มหาวิทยาลัย วิชานี้เป็นหนึ่งในวิชาเลือกของนักศึกษา
ใน Broadcasting Major มหาวิทยาลัย Montclair State
University สหรัฐอเมริกา นอกจากจะสอนเรื่องการดู
โทรทัศน์ที่เหมาะสมแล้ว ก็ยังพาผู้เรียนไปศึกษาบทบาท
ของโทรทัศน์ในครอบครัวสมัยใหม่ และทำ�ความเข้าใจ
วิธีคิดของผู้ชมโทรทัศน์

Invented Languages: Klingon and Beyond
วิชาภาษาประดิษฐ์: ภาษาคลิงงอนและเรื่องอื่นๆ
ภาษาคลิงงอน เป็นภาษาของมนุษย์ต่างดาวในภาพยนตร์เรื่อง
Star Trek ภาษาที่ว่านั้นเป็นภาษาที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น แต่ก็มีแฟนหนังจำ�นวน
ไม่น้อยพยายามจะฝึกพูดภาษานี้ให้ได้จริงๆ (เหมือนที่มีคนเรียนภาษาเอลฟ์
ใน The Lord of the Rings หรือภาษาดอธราคีจาก Games of Thrones
กันอย่างจริงจัง) แต่ที่ The University of Texas at Austin ที่อเมริกานั้น
ไม่ได้มุ่งจะสอนให้นักศึกษาพูดภาษาคลิงงอนได้ แต่ใช้ภาษานี้เป็นตัวอย่าง
ในการทำ�ความเข้าใจทฤษฎีภาษาศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง
การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างภาษากับสังคม

The Science of Superheroes วิชา
วิทยาศาสตร์ซูเปอร์ฮี โร
วิชาวิทยาศาสตร์ในซูเปอร์ฮโี ร่ ที่ University
of California สหรัฐอเมริกา เป็นอีกหนึง่ กุศโลบาย
ที่อาจารย์คิดค้นขึ้นเพื่อดึงดูดให้นักศึกษาอยาก
เรียนวิชาฟิสิกส์ โดยยกตัวอย่างซูเปอร์ฮีโร่ยอด
นิยมอย่าง แบทแมน สไปเดอร์แมน ซูเปอร์แมน
ซูเปอร์วูแมน เพื่อดูว่าจะใช้หลักฟิสิกส์อธิบาย
หรือประดิษฐ์ให้เกิดความสามารถของยอดมนุษย์
เหล่านั้นอย่างไรได้บ้าง

จีบ วิชาที่คุณต้องรู้
ฟังชื่อดูเหมือนวิชาสอนฮาวทูจีบสาว จีบหนุ่ม หรือจีบเพศใดก็ตามให้มาตกร่อง
ปล่องชิน้ กัน แต่จริงๆ แล้ว วิชาจีบเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทัว่ ไปของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในชื่อ Chulalongkorn University Values Integration Program หรือ CUVIP
ซึ่งจะเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างความประทับใจแรกพบ
การอ่านใจ การสร้างเสน่ห์ การจัดการกับอารมณ์ เพราะฉะนั้นเรียนวิชานี้แล้วไม่จำ�เป็นต้อง
ไปจีบใครก็ได้ แต่เรียนไว้ให้มีทักษะสร้างสัมพันธ์อันดีกับคนทั่วไปนี่เอง นอกจากวิชาจีบแล้ว
ยังมีวิชาน่าสนใจอื่นๆ ด้วย เช่น แต่งหน้าใสสไตล์อินเทรนด์ ไพ่ยิปซีกับชีวิต เกมส์เคล็ดลับ
จับโกหก อ่านลายมือ หุ่นดีด้วยมวยไทย ฯลฯ
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Psychology of Exceptional Human Experiences วิชาจิตวิทยาว่าด้วยประสบการณ์เหนือ
ธรรมชาติของมนุษย์
หากใครชอบดูรายการแนวล่าท้าผีก็อาจจะสนใจ
วิชานี้ ทีม่ หาวิทยาลัย Coventry University ทีอ่ งั กฤษ อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาคนหนึ่งริเริ่มวิชานี้ขึ้นมา โดยพา
นักศึกษาไปสำ�รวจเหตุการณ์ผีๆ ที่เขาว่ากันว่าเฮี้ยน ไม่ว่า
จะเป็นผีย้ายของ (Poltergeists) หรือไม่ก็ศึกษาประสบการณ์
เหนือมนุษย์อย่างการติดต่อกันทางโทรจิต เพื่อหาคำ�อธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์ให้กับปรากฏการณ์เหล่านั้น

Beautiful Death
วิชาการตายอย่างมีคุณภาพ
ในประเทศไทยก็มีวิชาชื่อแปลกๆ กับเขา
เหมือนกัน อย่างที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เพิ่ง
จะเปิดวิชาการตายอย่างมีคุณภาพ หรือ Beautiful
Death มาหมาดๆ โดยได้แรงบันดาลใจจากการ
ศึกษาเรื่อง Death Education จากต่างประเทศ แม้
เนื้อหารายวิชาจะมุ่งสอนให้ครอบคลุมทุกแง่มุมของ
ความตาย เช่น ความหมายของความตาย ภาวะ
ใกล้ตาย ความเชื่อและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความ
ตาย พิธีกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตาย
การเตรียมตัวก่อนตาย ฯลฯ แต่หลักใหญ่ใจความแล้ว
ก็ต้องการมุ่งให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของชีวิตนั่นเอง
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The Joy of Garbage วิชาขยะหฤหรรษ์
ไม่รเู้ หมือนกันว่านักศึกษาทีเ่ รียนในวิชานี้
จะสนุกกับขยะได้จริงๆ หรือเปล่า แต่ถึงไม่สนุก
ก็ตอ้ งสนุก เพราะที่ Clara University สหรัฐอเมริกา
มีวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับการย่อยสลาย
และการเกิดกลิน่ โดยเฉพาะ อาจารย์จะมอบหมาย
ให้นกั ศึกษาทุกคนทำ�ตัวเป็นนักโบราณคดีไปขุดค้น
กองขยะใกล้บ้าน และนำ�ขยะที่ได้มาศึกษาในทาง
วิทยาศาสตร์กันอย่างจริงจังตั้งใจ

Feel the Force: How to Train
in the Jedi Way วิชาสัมผัสพลัง
และฝึกวิชาแบบเจได
ไม่ได้มีแค่สายสังคมศาสตร์และ
มนุ ษ ยศาสตร์ ห รอกที่ ส ามารถออกแบบ
วิชาเก๋ๆ ได้ ที่ Queen’s University Belfast
ประเทศอั ง กฤษ เปิ ด สอนเทคนิ ค ทาง
จิ ต วิ ท ยาอย่ า งเป็ น วิ ท ยาศาสตร์ สุ ด ๆ
โดยอ้างอิงกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง
Star Wars ว่าการสะกดจิตของเหล่าเจไดนัน้
ในความเป็นจริงมีเทคนิคอะไรซ่อนอยู่บ้าง
นอกจากนี้วิช าดั ง กล่ า วก็ พ านั ก ศึ ก ษาไป
อภิปรายประเด็นอื่นๆ ในภาพยนตร์ต่อไป
ด้วย เช่น ความสมดุล พรหมลิขติ ทวิลกั ษณ์
ความเป็นพ่อ ฟาสซิสต์ เป็นต้น
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CD

Stupidity วิชาว่าด้วยความโง่
ความโง่คืออะไร ใช้อะไรตัดสินใจว่าใคร
โง่หรือไม่โง่ จริงๆ แล้วความโง่เป็นวาทกรรมที่
ผู้มีอำ�นาจใช้กำ�หนดให้คนบางกลุ่มดูโง่หรือเปล่า
วิชาว่าด้วยความโง่นี้ เปิดสอนอยู่ที่ Occidental
College สหรัฐอเมริกา เป็นวิชาที่ศึกษาความโง่
ในเชิงปรัชญาและจิตวิทยา โดยศึกษาทั้งแนวคิด
ของนักคิดคนสำ�คัญอย่างฟริดริค นิตเช่ กิลเลส
เดอลูซ และใช้กรณีศึกษาจากหนังสือ ภาพยนตร์
และสื่อกระแสหลักมาประกอบการเรียนการสอน

WORKSHO P

SPORTS
เรื่อง : ธีสุวรรณ ปิติภากร

SURFSET
THAILAND

WORKSHOP / กีฬา
ทุกคนย่อมต้องการมีสุขภาพแข็งแรง และสุขภาพแข็งแรงก็ได้
มาจากการออกกำ�ลังกาย แต่การออกกำ�ลังกายแต่ละประเภท
ก็มีวิธีเล่นที่แตกต่างกัน เราจึงต้องมีการสอนวิธีเล่นเพื่อความ
ปลอดภัยและเพื่อให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือระบบต่างๆ ใน
ร่างกายได้ถึงขีดสุด
ในเมื่อกระแสของการออกกำ�ลังกายกำ�ลังเป็นที่นิยม
การออกกำ�ลังกายแบบเดิมๆ อาจเป็นเรือ
่ งน่าเบือ
่ สถานทีสำ
่ �หรับ
ออกกำ�ลังกายต่างๆ จึงมักมีการสอนออกกำ�ลังกาย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สตูดโิ อทีเ่ ปิดให้บริการทีอ
่ อกกำ�ลังกายรูปแบบใหม่ทไี่ ม่มี
ใครเคยเล่นมาก่อน เราจึงจะพาไปทำ�ความรูจ
้ ก
ั กับสตูดโิ อทีเ่ สนอ
วิธีการออกกำ�ลังกายที่แปลกแหวกแนว ที่เปิด workshop ให้
กับคนทีต
่ อ
้ งการประสบการณ์แปลกใหม่ในการออกกำ�ลังกายกัน

ฟิตเนสส์รูปแบบใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากกีฬาโต้คลื่น โดยเอาทักษะการทรงตัวบนผิวนํ้า
ของกีฬาโต้คลื่นมาผสมรวมกันกับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อจากการออกกำ�ลังกายแบบ Cardio
Workout ทำ�ให้การเล่นโยคะของเราไม่ใช่การเล่นโยคะธรรมดาอีกต่อไป แต่เป็นการเล่นโยคะ
บนกระดานโต้ตลื่น! Surfset Thailand ทำ�ให้เราได้ออกกำ�ลังกายบนกระดานโต้คลื่นที่ยึดไว้
กับลูกบอลยาง 3 ลูก เพื่อให้กระดานโต้คลื่นเคลื่อนไหวเหมือนเราได้ทรงตัวอยู่บนผิวนํ้าจริง ๆ
โดยเปิดสอนทั้งหมด 4 คลาสให้เลือกเล่นได้โดยไม่ต้องไปไกลถึงทะเล ได้แก่ Balance ที่เน้น
การออกกำ�ลังกายแบบโยคะ สร้างความสมดุลและยืดหยุ่นให้กับร่างกาย, Burn ที่เน้นการ
ออกกำ�ลังกายแบบคาร์ดิโอ ช่วยให้เผาผลาญพลังงานอย่างหนัก, Build ที่เน้นเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อ และ Blend ที่รวมทั้งสามเทคนิคไว้ด้วยกัน
ที่ตั้ง : 46/4 ชั้น 5 โครงการ Piman 49 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท
ติดต่อ : โทร. 0-2622-4566 www.surfsetthailand.com,
www.facebook.com/surfsetthailand

Asia Parkour
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เราอาจเคยเห็นปากัวร์และฟรีรันนิ่งเป็นกีฬาที่ท้าทายและอันตรายในเวลาเดียวกัน ด้วยภาพการวิ่งข้าม
สิ่งกีดขวางของเหล่านักวิ่งที่มีทั้งกระโดดข้ามตึกและปีนกำ�แพง ดูไม่ปลอดภัยเท่าไรนักสำ�หรับนักวิ่ง
หน้าใหม่ แต่ Asia Parkour สตูดิโอฟรีรันนิ่งและปากัวร์ได้เปิดพื้นที่ให้ทุกคนวิ่ง กระโดด ปีนป่าย ตี
ลังกาข้ามสิง่ กีดขวางทีจ่ ดั ไว้ให้ ในพืน้ ทีป่ ดิ ทีป่ ลอดภัยได้มาตรฐาน อีกทัง้ ยังมีคลาสสอนวิง่ อีกด้วย คลาส
ที่เปิดสอนมีทั้งสำ�หรับเด็กและผู้ใหญ่ โดยคลาส Ninja Kids/Teens เปิดสำ�หรับเด็กอายุ 6-15 ปี, Parkour
Spirit หลักสูตรสำ�หรับผูท้ มี่ อี ายุ 16 ปีขนึ้ ไป แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ Level 1-3 และ Parkour DNA หลักสูตร
เบื้องลึกสำ�หรับผู้ที่มีอายุ 16 ปี ขึ้นไปเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีคลาสส่วนตัวให้เลือกฝึกอีกด้วย
ที่ตั้ง : Active Parc ชั้น 2 496-502 ถนนเพลินจิต
ติดต่อ : โทร. 08-4493-2075 www.asiaparkour.com, www.facebook.com/AsiaParkour

BIKING

BOUNCE
THAILAND
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ความฝันหรือความทรงจำ�ในวัยเด็กของหลายๆ คน คงเป็นการได้ไป
กระโดดบนแทรมโพลีน แต่ถ้าการละเล่นในตอนเด็กจะได้กลายมาเป็น
การออกกำ�ลังกายอย่างจริงจังในตอนนี้ล่ะ Bounce Thailand สตูดิโอ
ออกกำ�ลังกายที่เปลี่ยนห้องทั้งห้องให้เป็นแทรมโพลีนให้ทุกคนได้โลดเต้น
ตีลังกา จนกลายเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมยอดฮิตอย่างหนึ่งไปแล้ว ทางสตูดิโอ
มีทั้งแทรมโพลีน กำ�แพง หรือแม้แต่ห่วงบาสเกตบอล ให้ทุกคนได้กระโดด
ได้ไต่ ได้สแลมดังค์ นับเป็นศูนย์รวมของการกระโดดเลยทีเดียว
ที่ตั้ง : 4B02 อาคารกลาสควอเทียร์ 689 ถนนสุขุมวิท
และ ชั้น 5 เดอะ สตรีท รัชดา
ติดต่อ : โทร. 02-014-2446, www.bounceinc.co.th

COV E R STORY

AQUA

การออกกำ�ลังกายในนํา้ เหนือ่ ยกว่าการออกกำ�ลังกายปกติเสมอ เพราะความ
หนาแน่นของนํา้ จะคอยต้านร่างกายของเรา ทำ�ให้เราต้องรีดพลังงานออกมา
มากกว่าที่เราทำ�บนบกมากมาย เราจึงเห็นกีฬาหลายอย่างถูกเอาไปปรับให้
เล่นในนํา้ เราอาจเคยเห็นระบำ�ในนํา้ หรือโปโลนํา้ แต่คราวนีเ้ ราขอแนะนำ�ให้
รู้จักกับการปั่นจักรยานในนํ้า Aquabiking ซึ่งเป็นการรวมกันระหว่างการ
ปัน่ จักรยานและกีฬาใต้นาํ้ วิธเี ล่น Aquabiking ก็ตามชือ่ เลย คือ ปัน่ จักรยาน
ในนํ้า ที่จะให้ทุกคนใส่ชุดว่ายนํ้าแล้วลงปั่นจักรยานกันในสระว่ายนํ้าจริงๆ
มี 3 คลาสให้เลือก คือ Aquabiking RPM ที่ให้ทุกคนปั่นจักรยาน เสริมสร้าง
ความแข็งแรงให้กับช่วงล่าง, Aquabiking Fitness เพิ่มท่วงท่าออกกำ�ลังกาย
ช่วงบนขึน้ มา เพือ่ ให้รา่ งกายแข็งแรงครบทุกสัดส่วน และ Aquabiking Sculpt
ที่เพิ่มความหักโหมด้วยดัมเบลล์
ที่ตั้ง : 199/9 สุขุมวิท ซอย 16
ติดต่อ : โทร. 08-8053-2644, www.aquabiking-bangkok.com
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BEST
SELLER
เรื่อง : แพรวา มั่นพลศรี

WORK
ทักษะชีวิต
		 SH O P

L

e
if
SKILL
สารพัดข่าวคราวบนหน้าฟีดเฟซบุ๊กหรือสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ สะท้อนความโหดร้ายของโลก
ความอ่อนแอของผู้คน และความเปราะบาง
ของสังคม หลายคนกล่าวว่า โลกนีอ
้ ยูย
่ ากขึน
้
ทุกวัน ผู้คนโหดร้ายขึ้นทุกคืน นั่นจึงเป็นที่มา
ของ Workshop ต่อไปนี้ ที่จะมาสอนทักษะ
การใช้ชีวิตให้เราสามารถอยู่ในสังคม ใช้ชีวิต
ในโลกอันวุ่นวายนี้ได้อย่างมีความสุข
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ฟาร์มตาเล็ก

www.farmdelek.com, www.facebook.com/farmdelek

ไอคิโด (Aikido)

หากจะพูดถึงมวยไทย เทควันโด้ คาราเต้ ก็ดูจะมีข้อมูลกันเยอะแล้ว เราจึง
ขอน�ำเสนอศาสตร์แห่งการป้องกันตัวอีกวิชาหนึง่ ซึง่ ก�ำเนิดขึน้ มาโดยชาวญีป่ นุ่
ผู้มีชื่อว่า โมริเฮ อุเอะชิบะ โดยเป็นวิชาที่เน้นการป้องกันตัวจริงๆ กล่าวคือ
เน้นให้ตัวเราปลอดภัยจากการจู่โจม และไม่ท�ำร้ายคู่ต่อสู้จนถึงแก่ชีวิต แค่ให้
อีกฝ่ายไม่สามารถท�ำร้ายเราได้เท่านัน้ เอง ทีส่ ำ� คัญคือศาสตร์นี้ เหมาะส�ำหรับ
ทุกๆ คน
ไอคิโด คือศิลปะการป้องกันตัวที่อาศัยการใช้แรงน้อยเพื่อสยบ
แรงมาก ไม่เน้นการใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ นั่นหมายความว่าวิชานี้
แม้แต่เด็กและผู้หญิงตัวเล็กๆ หากฝึกมาเป็นอย่างดี ก็สามารถเอาชนะผู้ชาย
ตัวบิก๊ เบิม้ ได้ เพราะไม่ใช่การใช้แรงปะทะ หรือขึน้ อยูก่ บั ว่าใครแข็งแกร่งกว่ากัน
แต่เป็นการวัดว่า ใครมีสติมากกว่ากัน โดยการฝึกนั้นจะมีหลักการหรือหัวใจ
ส�ำคัญไม่กี่ค�ำ นั่นคือ ควบคุม ผ่อนคลาย ยืดหยุ่น และอดทน
เราเองเคยเห็นกับตามาแล้วว่า ผู้สูงอายุหนึ่งคนกับผู้ชายหนุ่มแน่น
สองคน ผ่านไปไม่ถึง 3 นาที ชายหนุ่มทั้งสองลงไปกองอยู่ที่พื้น ในท่าตีลังกา
หลายตลบเสียด้วย เพราะไอคิโดนี่เอง
ส�ำหรับผู้สนใจฝึกไอคิโดนี้ ขอบอกไว้ก่อนว่า ในประเทศไทยมีสอน
อยู่ไม่กี่แห่งเท่านั้น และการฝึกทักษะนี้ต้องอาศัยความทุ่มเทเพื่อฝึกทั้งสติ
และเทคนิค ท่าทางการป้องกันตัวต่างๆ ดังนั้นจึงควรมีเวลาว่างพอสมควร
เพื่อให้การฝึกได้ผลส�ำเร็จตามที่ตั้งใจ
Aikido Association Thailand (Thai Aikikai) thaiaikikairenbuka.wixsite.com/
renbukandojo, www.facebook.com/thaiaikikai.renbukan
ศูนย์ศิลปะการป้องกันตัว ไอคิโด อรรถยุทธ์ atthayooth.com
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Trekking Thai คือโรงเรียนสอนเดินป่า สอนกันจริงจัง สอนตั้งแต่การเลือก
อุปกรณ์อย่างละเอียด การเตรียมตัวเตรียมใจ และพาไปลุยสถานการณ์จริง
ซึง่ Trekking หรือการเดินป่าก�ำลังเป็นกระแสทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง หนุม่ สาว
สมัยใหม่อยากใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ไม่ใช่แค่เกิด เรียน ท�ำงาน แต่งงาน แก่ และ
ตายจากไป ด้วยเหตุนี้ การเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะการสัมผัสธรรมชาติ
เพื่อค้นหาตัวตนและแรงบันดาลใจ จึงเป็นที่นิยมกันอย่างมาก
ว่ากันด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับการเดินป่าที่เป็นทักษะจ�ำเป็นในการ
เอาชีวิตรอดนั้น จะมีสักกี่รายที่มีติดตัวกันจริงๆ เข้าป่าต้องเตรียมตัวอย่างไร
อุปกรณ์จะเลือกอย่างไรให้เหมาะกันสภาพป่าที่ก�ำลังจะไปลุย หุงข้าวอย่างไร
ให้กินได้ท่ามกลางความขาดแคลน ท�ำอย่างไรจะรอดพ้นจากไข้ป่า ทากน้อย
ทากใหญ่ โดยไม่ต้องท�ำใจและอาศัยการสวดมนต์เพียงอย่างเดียว ท่ามกลาง
ความมืดมิดของป่าไม้และสิงสาราสัตว์ จะท�ำอย่างไรให้หัวใจรู้สึกปลอดภัย
ไม่สนั่ ระรัว สารพัดเทคนิคและทริกการเอาตัวรอดทีส่ ามารถเรียนรูไ้ ด้
อย่างไรก็ตาม การสอนโดยละเอียดนี้ หาใช่การบอกอะไรๆ อย่าง
ละเอียดไปเสียทั้งหมด แต่หมายถึงการพาไป แล้วให้ผู้เรียนได้เปิดหูเปิดตา

www.trekkingthai.com
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Trekking Thai

COV E R STORY

Farm de Lek หรือ ฟาร์มตาเล็ก ที่ซึ่งจะฝึกเด็กๆ ให้มีทักษะที่ส�ำคัญ
ในการใช้ชวี ติ ตัง้ แต่เบสิกพืน้ ฐานคือ หุงหาอาหารทานเองได้ไม่อดตาย รูจ้ กั คิด
วิเคราะห์ถงึ ทีม่ าของปัจจัยต่างๆ อันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ ทักษะการปลูกข้าว
ปลูกพืชปลูกผัก เรือ่ ยไปจนถึงทักษะเพิม่ เติม เช่น การประดิษฐ์ขา้ วของเครือ่ งใช้
จากธรรมชาติ การพายเรือ ว่ายน�้ำ ขี่ม้า และอื่นๆ
โดยกิจกรรมภายในฟาร์ม ซึ่งจัดเป็นหลักสูตรหนึ่งวันเต็ม ให้เด็กๆ
ได้เรียนรู้กันตั้งแต่เช้าจนค�่ำ หรือบางช่วงก็จะมีกิจกรรมพักค้างแรม เข้าค่าย
เพือ่ เรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ ร่วมกับคนอืน่ ๆ นัน้ ทีไ่ ม่ใช่การจัดกิจกรรมทีอ่ ดั แน่นด้วย
เนื้อหาหนักๆ แต่เพียงอย่างเดียว เพราะธรรมชาติของเด็กๆ นั้น อย่างไร
ก็ตอ้ งได้เล่น ได้วงิ่ ได้หวั เราะสนุกสนานกับเพือ่ นๆ ด้วย จึงจะเกิดผลดีทสี่ ดุ ต่อ
พัฒนาการ เพราะฉะนั้น โปรแกรมการเรียนรู้ที่นี่จึงผสมผสานไปทั้งหลักสูตร
ทักษะทีเ่ ป็นการปลูกฝังวิชาชีพ (เน้นหนักทีอ่ าชีพเกษตรกรรม ซึง่ เด็กๆ ไม่คอ่ ย
ได้สัมผัสกันเท่าไรนัก) และส่วนที่เป็นกิจกรรมพักผ่อน ได้แก่ การถีบเรือปั่น
การวิ่งเล่นที่โซนเครื่องเล่น การปล่อยให้เด็กๆ เลือกเล่นได้อย่างฟรีสไตล์
เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดของฟาร์มตาเล็กนี้มีเสน่ห์ที่สุดก็ตรงที่เด็กๆ
จะได้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนใหม่และพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นเอง
ประเด็นส�ำคัญไม่ได้อยู่ตรงการแนะน�ำกิจกรรมดังที่กล่าวไปข้างต้น
แต่อย่างใด สาเหตุทเี่ ราน�ำเสนอสถานทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นทีแ่ รกของการฝึกทักษะชีวติ
ก็เพราะปณิธานอันน่าชื่นชมของฟาร์มตาเล็ก คีย์เวิร์ดส�ำคัญคือ ฟาร์มตาเล็ก
บอกว่า สถานทีแ่ ห่งนีม้ ไี ว้เพือ่ ฝึกความอดทน สร้างความมัน่ ใจในตัวเอง ให้เด็กๆ
ได้ฝกึ ระเบียบวินยั สอนให้รจู้ กั การแบ่งปัน การใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ นื่ และส�ำคัญ
ที่สุดก็คือ กิจกรรมทุกกิจกรรมที่มุ่งสอดแทรกแนวความคิดให้เด็กๆ รู้จัก
การเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว นี่คือสายตาและมุมมอง
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ อันจะน�ำพาเด็กๆ ให้เติบโตเข้าหาแสงสว่าง ท่ามกลางความมืดมิด
ของสังคมที่ใครๆ ก็ว่ากันว่าโหดร้ายมากขึ้นทุกวัน
Farm de Lek ฟาร์มตาเล็ก ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์จริง ซึ่งวิชาการเดินป่าก็แบ่งได้หลาย
ระดับ ไม่ต่างจากการเรียนหรือฝึกทักษะอื่นๆ
เริม่ ตัง้ แต่เดินป่าระดับ 1 ซึง่ คือการเดินในระยะทีไ่ ม่ไกลมาก เส้นทาง
ไม่โหดมาก ยังพอพกอาหารกระป๋องหรืออะไรๆ เข้าไปอ�ำนวยความสะดวกได้
อยูบ่ า้ ง บางทริปการสอนอาจมีคนช่วยแบกของ เป็นพีเ่ ลีย้ งแบบเอ็กซ์คลูซฟี กัน
เลยทีเดียว ผ่านระดับ 1 แล้วจึงค่อยๆ ไต่ชั้นเรียนขึ้นไปที่ระดับ 2 หรือ 2.5
ซึง่ มีความยากขึน้ มาเล็กน้อย มีความล�ำบากขัน้ กว่าให้ได้ลมิ้ ลอง เช่น เส้นทาง
ที่เคยเรียกเหงื่อพอประมาณก็เป็นหอบแฮ่กเล็กน้อย ข้าวของสัมภาระต่างๆ
ก็จัดเอง แบกเอง เพิ่มความแข็งแกร่งให้ทั้งร่างกายและจิตใจ จากนั้นจึงอัป
ระดับขึ้นไปเป็น 3 หรือ 3.5 เช่น จากป่าที่พอจะมีความปลอดโปร่งบ้างก็เป็น
ป่าดิบชืน้ หรือมีกจิ กรรมอืน่ มาสอดแทรก อาทิ การด�ำน�ำ้ ลึก หรือด�ำน�ำ้ ในถ�ำ้ มืด
การโดดน�้ำที่ระดับความสูงหลายสิบเมตร เป็นต้น และปิดท้ายด้วยระดับโหด
หินสุดๆ ที่ระดับ 4 ซึ่งคือการกินการอยู่ในป่าจริงๆ และต้องอาศัยการสั่งสม
ประสบการณ์มาอย่างเก๋าเกมพอสมควร เพราะใช้ใจเกินร้อยนัน้ ไม่พอ แต่ตอ้ ง
มีทริกต่างๆ เพือ่ การเอาตัวรอดด้วย เช่น การเก็บวัตถุดบิ จากป่ามาใช้ทำ� อาหาร
ใบไม้ไหนทีก่ นิ ได้ ใบไหนห้ามยุง่ การผจญภัยและเอาตัวรอดในป่าลึก เป็นต้น
ใครที่รักและชื่นชอบการหาประสบการณ์ท้าทายให้ชีวิต เมื่อจบ
หลักสูตรทัง้ 4 ระดับแล้ว คงฟินน่าดู ดังทีใ่ ครหลายคนเคยแบ่งปันประสบการณ์
ไว้อย่างตรงกันว่า เส้นชัยไม่หอมหวานเท่าระหว่างทาง การบรรลุระดับ 4
ไม่ท�ำให้ภาคภูมิเท่ากับว่าเราผ่านอะไรมา

WORKSHOP
ART

เรื่อง: สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล

ชุบชูใจ
ไปกับการทำ�งานศิลปะ

Oat
Studio

“งานชิ้นนี้ครูจะให้กี่คะแนน”
สมัยเด็กๆ เรามักตั้งคำ�ถามนี้กับตัวเองเสมอ
เวลาส่งการบ้านวิชาศิลปะ บางงานละเมียดละไม
อยู่เป็นวัน แต่ดันได้คะแนนน้อย เล่นเอาเสีย
ความมัน
่ ใจไปพอสมควร จนทำ�ให้หลายคนรูส
้ ก
ึ
ว่าตัวเองไร้พรสวรรค์และคงไม่มวี น
ั เก่งศิลปะได้
รูต
้ วั อีกทีชวี ต
ิ ของเราก็หา่ งไกลจากศิลปะออกไป
เรื่อยๆ จนลืมไปว่า จริงๆ แล้วทุกคนสามารถ
สนุกและสนิทกับศิลปะได้โดยไม่จำ�เป็นต้องมี
ทักษะเลิศเลอ
อ่านถึงตรงนี้ หากอยากปลุกความ
รู้สึกคึกคักตอนจับดินสอสีครั้งแรกในชีวิตให้
กลับมา เราขอแนะนำ� 4 สถานทีเ่ วิรก
์ ช็อปศิลปะ
น่าสนใจไว้เป็นแนวทาง ลองตั้งต้นจากความ
อยากสนุกและปล่อยใจให้ศิลปะพาเราไปพบ
มิติใหม่ของชีวิตดู

เปิดประสบการณ์แปลกใหม่ด้วยการเข้าร่วมเวิร์กช็อปวาดภาพนู้ดผู้ชายกับ
โอ๊ต-พัฒนพงศ์ มณเฑียร ศิลปินเจ้าของพ็อกเก็ตบุ๊ก London Scene และ
Paris Souvenir งานนีไ้ ม่จำ� เป็นต้องมีพนื้ ฐานด้านศิลปะมาก่อน ไม่จำ� เป็นต้อง
วาดสวยแสงเงาเป๊ะ แต่เน้นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆ เพียงกระชับแท่ง
ชาร์โคลของคุณให้ถนัดมือและปล่อยใจล่องลอยไปกับแสงไฟนวล สูดกลิ่น
ก�ำยานบางเบา เงี่ยหูฟังดนตรีแสนรื่นรมย์ เพ่งสมาธิจับจ้องไปที่นายแบบ
ร่างเปลือยเปล่า จากนัน้ จึงถ่ายทอดภาพทีป่ รากฏตรงหน้าออกมาอย่างซือ่ ตรง
กับความรู้สึกข้างใน
www.facebook.com/Oat-Montien-176257579144865
สถานที่: ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง
ห้องทดลองทางไอเดียที่ขยันสรรหาเวิร์กช็อปสนุกๆ น่าสนใจ มาให้
คนรักศิลปะได้พัฒนาฝีมือกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งคลาสหมุนเวียน
จากวิทยากรพิเศษ (บางทีกม็ าจากต่างประเทศเชียวนะ) และหลากหลาย
คลาสยอดนิยมจากวิทยากรขาประจ�ำ เช่น เขียนให้ดัง เล่าเรื่องให้ปัง
ด้วยไอเดีย โดย เจ้าของเพจดัง ‘คิ้วต�่ำ’, อบอุ่นละมุนฝันด้วยสีไม้, วาด
ภาพระบายสีนำ�้ ในธีมอาหารและเบเกอรี, ศิลปะการปักริบบิน้ ช่อดอกไม้,
ออกแบบคาแรกเตอร์ตัวเองด้วยสีน�้ำ, เทคนิคการสเก็ตช์ภาพอย่าง
ละเอียด
www.facebook.com/olivecreativelab
สถานที่: เอกมัยซอย 10
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Tentacles
พื้นที่ส�ำหรับผู้หลงใหลในงานศิลปะ ซึ่งมีทั้งโซนแกลเลอรี คาเฟ่ ร้านค้า
จ�ำหน่ายผลงานของศิลปิน และกิจกรรมเวิรก์ ช็อปฮิปๆ เป็นประจ�ำทุกเดือน
โดยมีให้เลือกเรียนตั้งแต่วาดภาพสีน�้ำ ปั้นเซรามิก ออกแบบงานคอลลาจ
เป็นผ้าพันคอ เย็บกระเป๋าหนัง ฯลฯ ไปจนถึงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ภาษา
เยอรมัน และที่เราว่าน่าสนใจสุดๆ คือ คอร์สศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ
ร่วมสมัย ผ่านศิลปิน 6 คน เรียนทั้งหมด 6 ครั้ง สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ประวัติศาสตร์ศิลป์ ดีกรีปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยระดับโลก

สตูดิโอเวิร์กช็อปสุดเก๋ คอร์สหลักของที่นี่คือการทอผ้า (Weaving Modern)
และเมคราเม่ (Macrame) อันแรกเป็นการทอผ้าโดยผสมผสานระหว่างเทคนิค
การทอผ้าด้วยมือแบบอิสระทีเ่ รียกว่าซาโอริ (Saori) กับการทอพรมแขวนผนัง
เป็นลวดลาย (Tapestry) ส่วนอันหลังเป็นศิลปะการผูกมัดเชือกแบบชาวยิปซี
ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 700 ปี นอกจากจะเรียนสนุกเพลิดเพลินแล้ว
ยังสามารถน�ำผลงานไปดัดแปลงข้าวของเครื่องใช้ได้สารพัด ไม่ว่าจะเป็น
กระเป๋า ชุดเดรส เปลญวน หรือของตกแต่งบ้านอีกด้วย

www.facebook.com/TentaclesN22
สถานที่: ซอยทวีวัฒนา (นราธิวาส 22) ถนนจันทน์
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www.facebook.com/rayangrawing
สถานที่: Noble Cube พัฒนาการ 24-26

C h a r mLea r n
Studio
เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์

หากพู ด ถึ ง เสาชิ ง ช้ า ทุ ก คนคงนึ ก ถึ ง ร้ า นอาหารระดั บ
ตำ�นานทีเ่ รียงรายกันมาละลานตา แค่นก
ึ ก็ชวนน�ำ้ ลายไหล
แต่ใครจะไปรู้บ้างว่าในซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ก่อนถึง
ศาลเจ้าพ่อเสือไม่กเี่ มตรจะเป็นทีต
่ งั้ ของสตูดโิ อเวิรก
์ ช็อป
งานคราฟต์เซรามิกที่แทรกตัวอยู่ และนี่ก็คือจุดหมาย
ปลายทางที่เราจะพามาทำ�ความรู้จักกัน หาของอร่อยกิน
ให้หนำ�ใจ ตุนแรงไว้ให้พร้อม เพราะหลังจากนีเ้ ราจะเข้าไป
นวด ทุบ บด ปั้น อบ ที่ท่าทางจะเหนื่อยเอาการ แต่เมื่อ
ได้เห็นผลงานเซรามิกของตัวเองก็นา่ จะหายเหนือ
่ ย สวย
ไม่สวยเราไม่รู้ แต่ที่รู้ๆ เรารับประกันความ #ดีต่อใจ
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Charm-Learn Studio เป็นที่เปิดสอนเวิร์กช็อปงานเซรามิกที่ก่อตั้งโดย 3 นักศึกษา
จากศิลปากร โดยมี ใหม่-ธนิตา โยธาวงษ์, บุบ-ชาญชัย บริบรู ณ์, มิก-ณัฐพล วรรณาภรณ์
ที่ร�่ำเรียนมาทางด้านเซรามิก แต่เมื่อจบออกมาแล้วก็ได้แยกย้ายกันไปเป็นพนักงานบริษัท
จนกระทั่งวันหนึ่งเริ่มอิ่มตัวกับชีวิตมนุษย์เงินเดือน จึงปรึกษากันว่าจะลองกลับมาท�ำงาน
เซรามิกที่ตัวเองชอบอีกครั้ง “ครั้งแรกก็คิดกันว่าอยากจะท�ำขาย อยากเป็นพื้นที่ให้ศิลปิน
ได้แสดงผลงาน แต่ทีนี้พอเวลาเพื่อนมา เพื่อนก็จะชอบบอกว่ามีดินไหม ช่วยสอนหน่อย
จนเพือ่ นๆ ถามว่าท�ำไมไม่เปิดสอนล่ะ ซึง่ ตอนนัน้ ค�ำว่า เวิรก์ ช็อป มันยังไม่มใี นประเทศไทย
ตอนเปิดแรกๆ เขาก็นกึ ว่าเราเป็นทีส่ ำ� หรับติวเข้ามหาลัย” และนัน่ ก็คอื จุดเริม่ ต้นของสตูดโิ อ
จากภายนอกเราจะเห็นตึกแถวสามชั้นเก่าๆ ที่ดูกลืนไปกับร้านรวงแถวนั้น
ชั้นหนึ่งเป็นคาเฟ่โล่งๆ ที่มีโต๊ะให้นั่งเพียงสามสี่ตัว แต่ในพื้นที่โล่งๆ บริเวณผนังกลับเต็ม
ไปด้วยเซรามิกที่เป็นถ้วยชามรามไห เซรามิกรูปจิ้งจอก กระต่าย แมว ปิ่นโต ชามข้าว
ที่ดูน่ารักน่าหยิบเรียงรายอยู่บนชั้นวาง และเมื่อเราก้าวขึ้นไปชั้นบนจะได้กลิ่นของดินและสี
เข้ามาทักทายปลายจมูก เมื่อถึงชั้นสามเราจะพบกับข้าวของเครื่องใช้ในการปั้น ทั้งลูกกลิ้ง
ที่เรามักเห็นในร้านเบเกอรี จานสีพู่กัน ผ้ากันเปื้อนที่แขวนอยู่บนผนัง วิธีการขึ้นรูปที่เขียน
ง่ายๆ บนกระจก ตัวอย่างงานทีอ่ ยูบ่ นชัน้ และโต๊ะตัวใหญ่ทวี่ างไว้ตรงกลางห้อง ซึง่ ดูเหมือน
จะผ่านการใช้งานมาไม่น้อย
นอกจากอุปกรณ์ทดี่ เู ก่าจากการใช้งาน เราก็ยงั สัมผัสได้ถงึ ความเก่าของอาคาร
“แต่เดิมมันคือตึกเก่าของส�ำนักพิมพ์มติชน และพอเรากลับไปดูพิมพ์เขียวในสมัย ร.5
แถบนี้จะเป็นเขตวัง บริเวณที่ตั้งของตึกในสมัยนั้นเป็นแปลงปลูกดอกไม้” ใหม่บอกเล่า
ประวัติศาสตร์ของตัวอาคารได้อย่างน่าสนใจ พร้อมกับยังบอกความลับที่ซ่อนไว้ภายใต้ชื่อ
Charm-Learn ด้วย “จริงๆ เราเป็นคนไทย เราจะเป็นสไตล์อนื่ ก็คงไม่ได้ เราก็เลยพยายาม
หาแก่นของเรา บวกกับตอนเลือกท�ำเลในการเปิดสตูดโิ อ เราก็เดินหาทีใ่ กล้ๆ มหาลัย เพราะ
รู้สึกถึงความคุ้นเคย จนกระทั่งมาได้ที่นี่ เมื่อ ร.5 ท่านเสด็จไปประพาสที่ไหนท่านก็จะ
น�ำเครื่องปั้นไปเป็นของฝาก โดยทุกชิ้นจะเขียนข้างใต้ว่า จ�ำเริญ ซึ่งแปลว่า รุ่งเรือง เรา
ก็เลยเอานี่แหละมาแปลงให้ง่ายต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ เลยเพี้ยนจากค�ำว่า จ�ำ
เป็น ชาร์ม หรือ Charm ที่แปลว่าเสน่ห์ และก็ยังพ้องกับสิ่งที่เราท�ำคือถ้วยชาม ส่วน เจริญ
ก็กลายมาเป็น เลิร์น หรือ Learn ที่แปลว่าเรียนรู้ รวมกันก็จะเป็นเสน่ห์ของการเรียนรู้ และ
ในอีกทางก็คือ จ�ำเริญ ที่แปลว่าเจริญเติบโต มาเป็นชื่อสตูดิโอของเรา” หนึ่งในผู้ก่อตั้ง
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ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้ที่
www.facebook.com/charmlearnstudio95
ขอขอบคุณ: คุณใหม่-ธนิตา โยธาวงษ์ และ
ทีมงาน Charm-Learn Studio เอื้อเฟื้อสถานที่และข้อมูล
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เล่าให้เราฟัง พลอยให้เรารู้สึกทึ่งไปกับความหมายที่ซ่อนอยู่
ที่ Charm-Learn จะรับสมัครเวิร์กช็อปเป็นรอบๆ โดยมีหน้าเพจ
เฟซบุ๊กเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ โดยที่แต่ละรอบจะรับคนจ�ำนวนจ�ำกัด
“เราเริ่มตั้งแต่การสอนทฤษฎีให้เข้าใจว่าเซรามิกคืออะไร ประมาณ 1 ชั่วโมง
หลังจากนั้นก็จะมาเรียนรู้จากการลงมือท�ำ เรียนรู้วิธีการจับดิน การนวด
การปั้นฟอร์มแบบง่ายๆ จนไปถึงการออกแบบด้วยตัวเอง โดยให้เวิร์กช็อป
น�ำไอเดียตัวเองมาใส่ในชิ้นงานว่าฉันจะท�ำสิ่งนี้เพื่อเอาไปท�ำของที่ระลึก
หรือไปท�ำขาย โดยเป็นเป้าหมายของพวกเขาเอง”
ในการเวิร์กช็อปแต่ละครั้ง การลงรายละเอียดคือสิ่งส�ำคัญที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเรื่องดินที่มีหลายประเภท รูปแบบของการท�ำที่มี
ทั้งการปั้นและพิมพ์ลาย ขั้นตอนการเข้าเตาอบ อุณหภูมิที่ใช้ ระยะเวลาที่
เซรามิกเซ็ตตัว การลงสีทหี่ า้ มมากเกินไปเพราะอาจท�ำให้เมือ่ อบจะออกมาบวม
ซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ตัวผู้สอนต้องใส่ใจและคอยสังเกตพร้อม
บอกปัญหาที่แต่ละคนอาจเจอในผลงานของตัวเอง “อย่าเรียกว่าสอนเลย
เรียกว่าเรามาบอกสิ่งที่เรารู้ดีกว่า” ใหม่บอกกับเราอย่างนั้น “เพราะฉะนั้น
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แต่ละคลาสจะไม่เกิน 10 คน โดยที่จะมีผู้สอนอยู่ 3 คนคอยดู และเราก็จะ
เดินวนดูโดยมีโต๊ะตรงกลางเอาไว้ให้ผู้เรียนได้ท�ำงานด้วยกัน ได้คุยกัน เพราะ
เราไม่อยากให้เครียด นีเ่ ป็นงานอดิเรกทีเ่ ราอยากให้ทกุ คนมีความสุขขณะทีท่ ำ�
เพราะเขามาผ่อนคลายจากงานประจ�ำ”
“คลาสแรกทีเ่ ราสอน ช่วงนัน้ เป็นหน้าหนาวของปี 2013 บรรยากาศ
ตอนนั้นดีมาก ทุกคนก็สนิทกัน ช่วยกันท�ำช่วยกันสอน ซึ่งมันตรงตามชื่อ
เวิร์กช็อป ‘อบอุ่นละมุนดิน’ ที่เราตั้งไว้มากๆ ตั้งแต่คลาสแรกจนมาถึงคลาส
ปัจจุบันที่เรียนมาเราจ�ำกันได้หมดเลย มีไลน์กรุ๊ปคอยอัปเดต ทุกครั้งที่มีงาน
สังคมสงเคราะห์ เขาก็จะกลับมาช่วยกันตามความถนัดของแต่ละคน เรา
ประทับใจในมิตรภาพที่มีมากเลยนะ” ใหม่พูดพร้อมกับรอยยิ้มที่ไม่หายไป
จากมุมปาก
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจงานเซรามิก อยากสัมผัสความอบอุ่น
ละมุนดิน อยากพบมิตรภาพใหม่ๆ และยังโหยหาการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ล่ะก็
Charm-Learn Studio น่าจะเป็นค�ำตอบที่คุณตามหา

Story by :// Aticha Chaiyajiroj

Online

โลกออนไลน์
/โลก-ออน-ลาย/
(น.)

คลังปัญญาที่เข้าถึงได้ง่ายและใหญ่ที่สุด
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ในปัจจุบันที่การศึกษาในห้องเรียนดูเหมือนจะไม่เพียงพอต่อการแข่งขัน ในโลกที่เดินก้าวเร็วไปกว่าหลักสูตร
พื้นฐานที่บัญญัติไว้ การศึกษาเพิ่มเติมอย่างการเรียนพิเศษนอกห้องเรียนจึงเหมือนเป็นทางเลือกของคนในสมัยนี้
เพื่อการก้าวทันกัน แต่การเรียนพิเศษตามสถาบันศึกษานั้นยังอาจจะไม่ใช่ช่องทางที่จะลดความเหลื่อมลํ้าทางความรู้
และตัวบุคคลได้อย่างเท่าเทียม
ช่องทางการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตมากมายจึงกำ�เนิดขึ้น ทั้งนี้ล้วนมีจุดประสงค์เพื่อตอบโจทย์ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา การไม่สิ้นเปลืองทั้งทรัพยากรเงิน ขีดจำ�กัดทางการศึกษา ความเหนื่อยล้าของทรัพยากรบุคคล ความ
สะดวกในการเดินทาง และการร่นระยะเวลาที่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุของผู้เรียน ลองไปดูกันว่าโลกออนไลน์จะเปิดประตู
การเรียนของเราได้มากมายขนาดไหน

www.trueplookpanya.com

www.khanacademy.org

เว็บไซต์การเรียนการสอนเนื้อหาวิชาเคมีอย่างละเอียดสำ�หรับชั้นมัธยมปลาย
โดยเจาะแยกในแต่ละบทเรียนอย่างครบถ้วนเนือ้ หา ตัง้ แต่ปพู นื้ ฐานทีละหัวข้อ
บอกทัง้ ทีม่ าทีไ่ ปอย่างละเอียด สามารถเรียนได้อย่างเต็มหลักสูตรโดยไม่มกี าร
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถทำ�ความเข้าใจได้และเรียนรู้ได้จริงอย่างไม่มีกั๊ก
ทัง้ ยังมีโจทย์ให้ได้ฝกึ ทำ�หลายระดับตัง้ แต่เบสิกจนถึงระดับยาก รวมถึงแบบฝึก
และการทำ�ข้อสอบย้อนหลังมากกว่า 30 ปี ทีค่ ดั ข้อทีน่ า่ สนใจออกมาและเรียง
ลำ�ดับจากง่ายไปยากแบ่งเป็นระดับๆ ไล่ไปทีละขั้น ให้ได้ลองทำ�และมีเฉลย
เพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย

www.englishteststore.net
เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาและฝึกฝนทักษะทางภาษา ซึ่งภาษาที่สองและสาม
คือสิง่ ทีส่ ำ�คัญสำ�หรับทุกคน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งเรียน การทำ�งาน หรือแม้กระทัง่
การสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน ภาษาจึงเป็นทักษะด้านหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ด้วย
ความเชื่อที่ว่าการฝึกฝนจะทำ�ให้คนเราเก่งขึ้น เว็บไซต์จึงได้รวบรวมข้อสอบ
ภาษาอังกฤษและแบบฝึกหัดโจทย์ต่างๆ แบบออนไลน์ ในหลายหมวดหมู่
ไม่ว่าจะเป็น ฟัง พูด อ่าน และไวยกรณ์ ทั้งข้อสอบรูปแบบชอยส์และถูกผิด
หลากหลายระดับ รวมถึงแบบฝึกหัดในระดับชั้นต่างๆ ด้วยแบบฝึกจับเวลา
ทีม่ ใี ห้ได้ลองทำ�มากมายจนเชีย่ วชาญ และยังมีขอ้ สอบสำ�หรับสอบหลากหลาย
สนาม อาทิ ESL, TOEFL, TOEIC, SAT และ GMAT
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แม้ความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายเหล่านี้จะฟรีและง่ายแสนง่าย แต่สิ่งที่สำ�คัญและ
จำ�เป็นต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองคือการมีวินัยอย่างมากในการเรียน การจัด
ตาราง และการบังคับตนเอง ซึ่งการเรียนแบบออนไลน์นี้ไม่ได้มีตารางเวลา
www.clipvidva.com
ที่แน่ชัดเหมือนคอร์สเรียน ไม่มีคนสอนคอยตักเตือนหรือใครคอยจำ�จี้จำ�ไช
เกิดจากการรวมตัวของนิสติ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพือ่ ทีจ่ ะเป็นแหล่ง และบรรยากาศการเรียนที่ไม่เหมือนในห้องเรียน ถึงจะมีครูที่ดีมากแค่ไหน
การเรียนรู้ออนไลน์ของสายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ก็ไม่มีความหมาย หากเราไม่ทุ่มเทเพื่อการเรียนรู้อย่างจริงจังด้วยตนเอง
ทางวิศวกรรม โดยมีสอนทั้งวิชา ฟิสิกส์ ม.ปลาย, คณิตศาสตร์ ม.ปลาย และ
ฟิสกิ ส์ระดับมหาวิทยาลัยให้ได้ศกึ ษาเรียนรู้ โดยเมือ่ เราเลือกหัวข้อหลักไปแล้ว
เมือ่ เข้าไปเราจะพบบทเรียนต่างๆ มากมายทีแ่ ยกหัวข้อเรือ่ งอย่างชัดเจน หรือ
หากไม่แน่ใจว่าควรเรียนอะไรหรือเริ่มที่บทไหนดี เว็บนี้ก็มีแผนผังการเรียน
ของรายวิชาให้เป็นแนวทางด้วย และเมือ่ กดเข้าไปในบทเรียนนัน้ ก็จะมีทใี่ ห้เรา
ได้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนของบทเรียน นอกจากนี้ยังมีบทเรียน
ย่อยๆ ลงรายละเอียดของบทเรียนนั้น รวมถึงสอดแทรกโจทย์ให้ได้ทำ�กัน
อีกรอบ อีกทัง้ ยังมีการแนะนำ�ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ อีกด้วย
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แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองสำ�หรับทุกวัย โดยมีหลายล้านนักเรียนจากทั่วทุก
มุมโลกที่เข้ามาศึกษาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงยังมีการแปลภาษาออกไปมากกว่า
36 ภาษา และแน่นอนว่ามีภาษาไทยด้วย โดยจะมีรายวิชาหลักๆ เช่น Math
โดยจะให้เลือกได้เรียนรู้ สอนแยกเป็นบทๆ ไป และในแต่ละบทนัน้ จะเริม่ สอน
ตัง้ แต่เกริน่ ตามลำ�ดับทีละขัน้ ตอน ก่อนเจาะลึกในบทนัน้ อย่างละเอียด พร้อม
ทั้งยังมีแบบฝึกหัดให้ได้ทำ� ความน่าสนใจอยู่ตรงที่หากเราติดโจทย์ข้อนั้นๆ
เว็บไซต์ได้ออกแบบปุ่มซ่อนไว้ หากกดดูก็จะปรากฏวิดีโอการสอนที่เกี่ยวข้อง
กับโจทย์นั้นให้ลองดูทวนและทำ�ใหม่อีกครั้ง หรือสามารถขอดูคำ�ใบ้ในการ
ทำ�โจทย์ได้, Math by grade จะให้เราเลือกระดับชั้นเพื่อดูว่าในชั้นเรียน
ทีเ่ ราเลือกนัน้ มีบทเรียนใดบ้างทีค่ วรศึกษาหรือจำ�เป็นต้องเรียนรูแ้ ละจึงนำ�เรา
ไปเรียนต่อพร้อมทั้งยังมีแบบฝึกหัดให้เป็นระยะๆ เพื่อทดสอบความเข้าใจ,
Science & Engineering ส่วนนี้คือหัวข้อวิชา ฟิสิกส์, เคมี, เคมีอินทรีย์,
ชีวะ, การแพทย์และสุขภาพ, วิศวกรรมไฟฟ้า, จักรวาลและดาราศาสตร์
ให้เราได้เลือกหัวข้อที่สนใจก่อนจะไปดูยังบทเรียนย่อยๆ ของหัวข้อนั้น และ
สุดท้าย Test Prep ซึง่ ประกอบไปด้วยการฝึกและลองทำ�การทดสอบจริง ไม่วา่
จะเป็นการสอบ SAT, MCAT, GMAT และอื่นๆ แน่นอนว่ามีการประกาศผล
คะแนนด้วย
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เว็บไซต์ที่มีคอนเซ็ปต์คือ คลังความรู้คู่คุณธรรม โดยจะมีทั้งสาระความรู้
ทุกวิชาทุกระดับชั้น โดยเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้แบบมัลติมีเดียที่ไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ย อีกทัง้ ยังมีคอนเทนต์มากกว่าล้านคอนเทนต์ ในหลากหลายรูปแบบ
ให้เลือกเรียนรู้ อาทิ ‘คลังความรู้’ ความรู้หลากหลายหมวดสาระการเรียนรู้
ให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ทัง้ ยังมีให้เลือกเรียนได้ตงั้ แต่ระดับชัน้ ประถม มัธยมต้น และมัธยม
ปลาย ‘คลังข้อสอบ’ ทีม่ ที งั้ ข้อสอบและเฉลยคำ�ตอบ ไม่วา่ จะเป็นแนวข้อสอบ
ข้อสอบ O-NET, GAT-PAT หรือวิชาสามัญของปี พ.ศ. ต่างๆ อีกทัง้ ยังมี Smart
Exams ชุดข้อสอบมาตรฐานในรูปแบบออนไลน์เพื่อวัดความรู้ความพร้อม
และมีระบบตรวจและประเมินผลการสอบแบบสถิติแยกรายวิชา และรวม
ทั้งระดับชั้นเพื่อดูความพร้อมของเรา โดยจะมีตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึง
มัธยมศึกษา
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Google เป็นชื่อของเครื่องมือค้นหา (Search engine) ที่เริ่มเปิดให้คน
ทั่วไปใช้ในปี 1997 ไม่นานหลังจากนั้น Google ก็ได้รับความนิยมมากจน
คนเริ่มใช้คำ�ว่า Google เป็นคำ�กริยา แทนที่จะเป็นคำ�นาม เช่น “Have
you googled her yet?” (ปรากฏในซีรีส์อเมริกันเรื่อง Buffy the Vampire
Slayer เมื่อปี 2003) แปลตรงตัวว่า “นายได้กูเกิลเธอหรือยัง” แต่จริงๆ แล้ว
หมายความว่า “นายได้เอาชื่อเธอไปค้นในกูเกิลหรือยัง” ต่างหาก และเมื่อ
ปี 2006 พจนานุกรมค่ายใหญ่อย่าง Oxford English Dictionary และ MerriamWebster Collegiate Dictionary เพิ่มคำ�ว่า Google ในฐานะคำ�กริยาเข้าไป
ในพจนานุกรมอย่างเป็นทางการ แล้วการใช้คำ�ว่า Google ในลักษณะดังกล่าว
ก็แพร่หลายจนถึงทุกวันนี้
โลกยุคดิจทิ ลั ได้พลิกโฉมหน้าของการเรียนรูไ้ ปแบบนัน้ จากเดิมทีต่ อ้ ง
ดั้นด้นไปถึงห้องสมุดเพื่อหาข้อมูลทำ�รายงาน Google พาความรู้ทุกอย่าง
มาวางอยูแ่ ค่ปลายนิว้ แม้แต่สงิ่ ทีไ่ ม่ได้ถกู จำ�กัดความว่าเป็นความรู้ เช่น ข้อมูล
สาวทีแ่ อบชอบ ก็ยงั ค้นพบได้จาก Google ตอนทีโ่ ยฮันน์ กูเตนเบิรก์ ประดิษฐ์
แท่นพิมพ์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในยุโรป นับเป็นการเปิดประตูแห่งการเรียนรู้ให้
แก่สามัญชนคนธรรมดาได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้มากขึ้น แต่การถือกำ�เนิด
ของเครื่องมือค้นหาในยุคดิจิทัลก็เป็นการเปิดประตูแห่งการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่
กว่านั้นอีกหลายพันเท่า
และสิ่งที่ปลดล็อกการเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างมหาศาลอีกขั้นก็คือ
การเรียนรู้ผ่านวิดีโอออนไลน์อย่าง YouTube เว็บไซต์แบ่งปันวิดีโอที่ไม่มีใคร
ไม่รู้จักในเวลานี้ (กระซิบว่าก็เป็นเว็บไซต์ที่ถูก Google ซื้อไปอีกนั่นแหละ)
เพราะเรื่องบางเรื่องไม่สามารถสอนกันได้ด้วยตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่
ต้องอาศัยภาพและเสียงมาร่วมด้วยช่วยกันถ่ายทอดความรู้
เราสามารถเรียนรูอ้ ะไรจาก YouTube ได้มากกว่าทีค่ ดิ และบางเรือ่ ง
ก็เหลือเชื่อจริงๆ ว่ามีสอนอยู่บนโลกออนไลน์ด้วยหรือ ลองกด Search Keywords แล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

เรื่อง : นลิน สินธุประมา

l.

2.
3.

เพาะเห็ด
Search Keywords: เพาะเห็ด, เพาะเห็ดขาย, เพาะเห็ดเอง,
สูตรเพาะเห็ด, mushroom growing
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรรายใหญ่
รายย่อย หรือคนทำ�งานที่ไม่ได้จะเพาะเห็ดเพื่อไปขายใคร
ที่ไหน สารพัดวิดีโอสอนเพาะเห็ดใน YouTube ก็ตอบโจทย์
สำ�หรับคนทุกประเภท เพราะมีทั้งวิดีโอสอนเพาะเห็ดขาย
แบบเป็นขัน้ เป็นตอน ระบุรายการของทีต่ อ้ งใช้ บอกเล่าเคล็ดลับ
วิธกี ารทำ�โรงเรือนเพาะเห็ดขนาดใหญ่ และวิดโี อทีส่ อนเทคนิค
การเพาะเห็ดในครัวเรือนให้ทดลองนำ�ไปใช้กนั ได้งา่ ยๆ แถมยัง
มีวิดีโอสอนเพาะเห็ดหลากหลายชนิด ทั้งเห็ดฟาง เห็ดโคน
เห็ดนางฟ้า เห็ดหอม เห็ดเผาะ ฯลฯ วิดโี อเหล่านีม้ ที งั้ ทีต่ ดั ตอน
มาจากรายการโทรทัศน์ย้อนหลังและวิดีโอที่เกษตรกรเจ้าของ
เคล็ดลับตัวเป็นๆ ถ่ายเอง อัปโหลดเอง ที่สำ�คัญไม่ได้มีเพียง
แค่การสอนเพาะเห็ดเท่านั้น แต่ยังมีสอนวิธีเพาะปลูกพืชพันธุ์
อื่นๆ อีกสารพัดชนิด นับเป็นการเปิดมิติใหม่แห่งการส่งต่อ
ความรู้ทางการเกษตรอย่างแท้จริง
แกะเมล็ดน้อยหน่า
Search Keywords: แกะเมล็ดน้อยหน่า, sugar apple seed
ในกาพย์เห่ชมเครือ่ งคาวหวาน มีตอนหนึง่ ทีก่ วีกล่าว
ชมนางว่า “น้อยหน่านำ�เมล็ดออก ปล้อนเปลือกปอกเป็นอัศจรรย์”
ชวนให้ผู้ศึกษาวรรณคดีฉงนไปตามๆ กันว่าผลไม้เมล็ดเยอะ
อย่างน้อยหน่า จะแกะเมล็ดออกมาหมดได้อย่างไร ลำ�พังแค่
คว้านเงาะได้ก็มหัศจรรย์มากแล้ว แต่ไม่ใช่เรื่องยากเกินไป
เพราะมีคนทำ�วิดโี อสอนวิธแี กะเมล็ดน้อยหน่าออกมาแล้วจริงๆ
ยอดวิวสูงถึงสองแสนวิว คนทีม่ าคอมเมนต์กไ็ ม่ได้มแี ต่คนไทย
แม้ชาวต่างประเทศก็ยังต้องเข้ามาศึกษา วัฒนธรรมชาววัง
จึงไม่จำ�กัดอยู่แค่ในรั้ววังอีกต่อไป
ซ่อมคอม
Search Keywords: พิมพ์ตามอาการ
บางครั้งเวลาคอมพิวเตอร์เกิดรวนขึ้นมาก็ขี้เกียจจะ
ยกเครื่องไปให้ช่างซ่อมถึงที่ร้าน เพราะบางทีมันก็รวนเพราะ
มีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่างขยับไม่กี่ทีก็เสร็จเรียบร้อย รู้สึก
ไม่คมุ้ เวลายกเครือ่ งไปเลย แต่ถา้ ลองเสิรช์ หาวิธแี ก้ใน YouTube
ดูเสียก่อนก็จะพบว่าในนั้นมีคลิปวิดีโอสอนซ่อมคอมพิวเตอร์

5.

แต่งหน้า
Search Keywords: สอนแต่งหน้า, makeup tutorial
แต่งหน้าเฉยๆ มันธรรมดาไป หลังจากยุคเริ่มแรกที่มีคน
หันมาสอนแต่งหน้าใน YouTube กันมหาศาล หลายคนถึงกับโด่งดัง
ขึ้นมาจากการสอนแต่งหน้า เช่น โมเมพาเพลิน แพรี่พาย ฯลฯ ที่
สอนตั้งแต่การปรับผิวเบื้องต้น คอนทัวร์หน้าให้ดูมีมิติ เสริมดั้ง
ลดแก้ม แต่งหน้าแบบ Everyday Look เป็นการเปิดเปลือยวงการ
การแต่งหน้าของคุณผูห้ ญิงให้คณุ ผูช้ ายได้รบั รูแ้ ละตกตะลึงพรึงเพริด
ไปตามๆ กัน แต่นับวันคลิปสอนแต่งหน้าใน YouTube ยิ่งทวีความ
พิสดารขึน้ ทุกวัน เช่น คลิปสอนแต่งหน้าตามสไตล์ดาราหรือตัวละคร
จากภาพยนตร์ มีกระทั่งผีแม่ชีจาก Conjuring 2, ลอร์ดโวลเดอมอร์
จาก Harry Potter, Pale Monster จากเรื่อง Pan Labyrinth
เรียกได้ว่าถ้าหัดแต่งหน้าตามเทคนิคในนี้ทุกเทคนิคได้ล่ะก็ เตรียม
ผันตัวไปเป็นช่างแต่งหน้าในกองถ่ายภาพยนตร์ได้เลย

เข้าใจบทเรียนแบบ
one night miracle
Search Keywords: SparkNotes, TedEd, **ชื่อวิชา**
ในคืนวิกฤตก่อนเข้าห้องสอบที่อ่านหนังสือไม่ทัน และ
ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วจริงๆ หรือในวันที่เดินออกมาจาก
ห้องเรียนแล้วรูส้ กึ ว่าไม่เข้าใจสิง่ ทีอ่ าจารย์สอนเลยแม้แต่นดิ เดียว
YouTube ก็มีตัวช่วยเป็นวิดีโอสรุปบทเรียนหรือวิดีโอให้ความรู้
สั้นๆ ง่ายๆ ได้ใจความ เช่น World War 1 in 6 minutes
(สงครามโลกครั้งที่ 1 ใน 6 นาที), Calculus in 20 minutes
(แคลคูลัสใน 20 นาที) หรือช่องที่ช่วยชีวิตนักเรียนวรรณคดี
มาแล้วนักต่อนักอย่าง VideoSparkNotes ที่ช่วยสรุปเนื้อหา
วรรณกรรมคลาสสิกเล่มหนาอ่านยากอย่าง 1984 พร้อมทั้งช่วย
วิเคราะห์ให้ดว้ ย ทัง้ หมดนัน้ รวมอยูใ่ นเวลา 10 นาที แม้จะไม่ใช่
วิธีการเรียนที่ดีและถูกต้องที่สุด แต่อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์
ต่อการทำ�ความเข้าใจเบื้องต้นจริงๆ
YouTube มีบทเรียนแทบทุกประเภทเท่าที่จะจินตนาการได้
ตั้งแต่ความรู้วิชาการไปจนถึงเคล็ดลับการทำ�งานบ้านหรืองาน
ศิลปะ คงไม่น่าประหลาดใจ หากวันหนึ่งคุณจะหันไปถามเพื่อน
ข้างๆ ถึงวิธีการทำ�อะไรสักอย่าง อาจเป็นวิธีเปลี่ยนก๊อกนํ้า
อ่างล้างมือ หรือไม่ก็วิธีเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น แล้ว
เพื่อนก็ตอบกลับมาว่า “Have you youtubed it yet?” นายได้
ลองยูทูบมันหรือยัง
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เล่นกีตาร์
Search Keywords: สอนกีตาร์, Justin Sandercore, Guitar Lessons,
JamPlayDotCom
YouTube มีคลิปวิดีโอสอนเล่นกีตาร์อยู่มากมายนับไม่ถ้วน
แต่ชอ่ งทีน่ กั ดนตรีและเว็บไซต์กตี าร์พร้อมใจกันแนะนำ�คือช่อง Justin
Guitar ของ Justin Sandercore นักเล่นกีตาร์มืออาชีพที่ผลิตวิดีโอ
สอนเล่นกีตาร์ออนไลน์ลงใน YouTube มาแล้วกว่า 15 ปี โดยมี
บทเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นแอดวานซ์ และช่อง Guitar
Lessons ของ Nate Savage ซึ่งมีการจัดบทเรียนไว้อย่างเป็นระบบ
ระเบียบ เหมาะสำ�หรับผู้เริ่มเรียนด้วยตนเองอย่างยิ่ง หรือถ้าใคร

8.

เรียนภาษาต่างประเทศ
Search Keywords: learning **ชื่อภาษา**, learn **ชื่อภาษา**
101, เรียนภาษา **ชื่อภาษา**
YouTube เป็นหนึง่ ในช่องทางทีท่ รงประสิทธิภาพมาก
สำ�หรับคนที่ต้องการฝึกภาษาหรือเรียนภาษาใหม่ๆ โดยเฉพาะ
คนที่ไม่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศ หรือคนที่ต้องเรียนภาษา
แปลกๆ ทีไ่ ม่สามารถหาเรียนได้ในประเทศตัวเอง ช่อง101.com
มีคลิปวิดีโอสอนภาษาหลายสิบภาษาทั่วโลก นับตั้งแต่ภาษา
ยอดนิยมอย่างจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ฯลฯ ไปจนถึงภาษา
หาเรียนยาก เช่น ฮินดี นอร์วีเจียน อาระบิก ฯลฯ สอนภาษา
โดยเจ้าของภาษาและมีการออกแบบหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
ช่วยให้เรียนภาษานั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคลิปวิดีโอสั้นๆ
ความยาวเพียงคลิปละ 3 นาที
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6.

รีดกระโปรงพลีต
Search Keywords: รีดกระโปรงพลีต, pleated skirt iron
การรีดผ้าฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่เอาเข้าจริงแล้ว
ไม่ง่ายเลย ยิ่งเป็นการรีดกระโปรงพลีตที่มีจีบเล็กๆ รอบตัว
ยิง่ ยากเข้าไปใหญ่ หลายๆ คนจึงต้องเสียเงินเสียทองส่งกระโปรง
ไปรีดที่ร้านเพื่อไม่ให้จีบพลีตเสีย แต่คลิปวิดีโอสอนการรีด
กระโปรงพลีตกลับเฉลยเคล็ดลับง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำ�ได้ พร้อม
สาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง หากใครได้ลองทำ�ก็ไม่ต้องส่งกระโปรง
ไปรีดทีร่ า้ นอีกต่อไป นอกจากการรีดผ้าแล้ว ยังมีคลิปวิดโี อสอน
เคล็ดลับการทำ�งานบ้านอีกหลายอย่าง ที่ดูเหมือนจะง่าย แต่ก็
ไม่ง่าย หรือบางเรื่องแค่เพิ่มเทคนิคเข้าไปเล็กน้อยก็ทำ�ให้เรื่อง
ยากเย็น เช่น การทำ�ความสะอาดพัดลมดูดอากาศซึ่งมีคราบ
ไขมันเหนียวเหนอะหนะ กลายเป็นเรื่องง่ายไปในพริบตา

7.

ไม่ชอบเรียนกับครูคนเดิมซั้าๆ JamPlayDotCom ก็เป็นช่อง
ที่น่าสนใจ เพราะมีครูกีตาร์ผลัดเปลี่ยนกันมาสอนหลายคน
ช่วยให้เราค้นหาสไตล์การเล่นที่เหมาะกับตัวเองได้มากยิ่งขึ้น
COV E R STORY

4.

เบื้องต้นไว้ครบทุกอาการสามัญประจำ�บ้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ทีฮ่ าร์ดแวร์ เช่น หน้าจอดับ ลำ�โพงไม่ดงั ปรินเตอร์เสีย ฯลฯ หรือ
ซอฟต์แวร์ เช่น ต่อไวไฟไม่ได้ วินโดวส์มีปัญหา ไวรัสเข้าเครื่อง
ฯลฯ ขอเพียงแค่พิมพ์อาการเครื่องลงไป ก็มีวิดีโอขึ้นมาให้เลือก
ชมกันพึบ่ พับ่ และข้อดีของการศึกษาจากวิดโี อแทนทีจ่ ะอ่านวิธแี ก้
จากบทความต่างๆ ก็คือได้เห็นกันชัดๆ เลยว่าต้องจับตรงไหน
ทำ�อะไรก่อนหลัง ทำ�ตามแบบขั้นต่อขั้นได้เลย

5 ข้อพึงระวัง
ถ้าอยากเรียนออนไลน์
เรื่อง : แพรวา มั่นพลศรี

สะดวก อยากเรียนเมื่อไหร่ก็เรียนได้ เรียนซ�้ำได้เท่าที่ต้องการ ไม่ต้องเดินทาง นั่งเรียน
อยู่ที่บ้านหรือร้านกาแฟชิคๆ ราคาไม่แพง มีเวลาไปทำ�อย่างอื่น ฯลฯ สารพัดข้อดีของ
การเรียนออนไลน์ถก
ู นำ�เสนอท่ามกลางการเปลีย
่ นผ่านของกระแสโลกทีเ่ ข้าสูย
่ ค
ุ ดิจท
ิ ล
ั
ข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่บทความให้ความรู้ทั่วไป แต่มีพัฒนาการไป
ถึงคอร์สเรียนออนไลน์แบบจริงๆ จังๆ จากมหาวิทยาลัยชัน
้ นำ�หรือสถาบันความรูต
้ า่ งๆ
ทำ�ให้นงั่ เรียนออนไลน์อยูท
่ บ
ี่ า้ นก็สามารถจบปริญญาตรีได้สบายๆ และเนือ
่ งด้วยความ
หลากหลายของคอร์สเรียนออนไลน์ที่ผุดเป็นดอกเห็ดในปัจจุบันนี้เอง ทำ�ให้คนรู้สึกว่า
คอร์สไหนก็น่าสนใจ น่าเรียนรู้ไปหมด แต่หากพินิจพิเคราะห์กันจริงๆ แล้ว การเรียน
ออนไลน์นา่ เรียนหรือไม่ และคำ�ถามสำ�คัญทีส
่ ด
ุ คือ ตอบโจทย์ความต้องการของผูเ้ รียน
หรือไม่
	คำ�คมเขาว่า ในดีมีร้าย ในร้ายย่อมมีดี เช่นนี้แล้ว ในบรรดาข้อดีทั้งหลายของ
การเรียนออนไลน์นั้น มีอะไรบ้างที่เป็นข้อเสียหรือเป็นความสุ่มเสี่ยง ซึ่งเราพึงต้อง
พิจารณาดังต่อไปนี้
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#3

#5

ข้อพึงระวังที่ 1
: ปฏิสัมพันธ์ที่หายไป

ข้อพึงระวังที่ 3
: วินัยไม่มา วิชาไม่เกิด

ข้อพึงระวังที่ 5
: รีวิวนั้นสำ�คัญไฉน

หากจะเรียนบริหารธุรกิจ ช่วงหลายปีที่ผ่านมา
มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดคอร์สเรียน MBA
Online ซึ่งจะได้วุฒิการศึกษาเหมือนผู้เรียนที่ไป
นั่งเรียนในห้องทุกประการ ทว่าหัวใจสำ�คัญของ
การเรียน MBA นอกจากเนื้อหาหรือองค์ความรู้
ที่จะนำ�ไปใช้แล้ว ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การสร้าง
Connection หรือสายสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่นๆ
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ
ระหว่างผู้เรียน ถ้าเช่นนั้นแล้ว การนั่งเรียนลำ�พัง
อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่บ้าน มีโอกาสได้คุยหรือ
ทักทายกับเพื่อนร่วมเรียนบ้างเพียงเล็กๆ น้อยๆ
อาจจะสร้างปฏิสัมพันธ์ไม่ได้เท่าการไปนั่งเรียน
ด้วยกัน สายสัมพันธ์อาจไม่แน่นแฟ้นเหมือนกัน
และหากไม่นับการสร้างสายสัมพันธ์เช่นนี้แล้ว
การเรียน MBA ในครั้งนี้ ตอบโจทย์ผู้เรียนหรือไม่
ถามใจตัวเองดีๆ ก่อนจะลงทะเบียนเรียนนะ

ประเด็นนีเ้ ป็นปัญหาส่วนตัว แต่ขนึ้ แท่นท็อปชาร์ต
ปัญหาใหญ่ของการเรียนออนไลน์ นั่นคือ การ
ขาดวินัย หรือควบคุมตัวเองให้เรียนจนประสบ
ผลสำ�เร็จตามที่ตั้งใจ (ทีแรก) ไม่ได้ บ้างก็ว่าเวลา
ไม่เอื้อ บ้างก็ขี้เกียจขึ้นมาเสียดื้อๆ บ้างก็ลืมเวลา
เรียน บ้างก็ชะล่าใจ เอาไว้ค่อยเรียนรวบทีเดียว
หลายๆ ตอน สุดท้ายก็หนักหน่วงจนเรียนไม่ไหว
เป็นต้น เพราะฉะนั้น ใครที่กำ�ลังตัดสินใจจะเรียน
ออนไลน์ อย่าลืมถามตัวเองว่ามีระดับความตั้งใจ
มากแค่ไหน และความตัง้ ใจนัน้ จะอยูก่ บั ตัวเองนาน
แค่ไหน จนตลอดรอดฝั่งไหม

ข้อพึงระวังสุดท้าย เรียกว่าเป็นข้อแนะนำ�น่าจะ
เหมาะสมกว่า ก่อนจะเสียเงินสมัครเรียนคอร์สใดๆ
ก็ตาม อย่าลืมหาข้อมูล อ่านรีวิว คำ�วิจารณ์ หรือ
การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้เคยเรียนหรือผู้เคย
เสียเงินมาก่อนสักนิด บางครัง้ บางที ข้อมูลเหล่านัน้
อาจช่วยชีวิตเราไว้ได้มากโขทีเดียว อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลเหล่านี้ก็อย่าลืมหาให้มากพอที่จะตัดสินใจ
ได้อย่างเป็นธรรม ไม่ลำ�เอียงหรือมีอคติ เพราะ
คำ�วิจารณ์นั้น อย่างไรเสียก็คือคำ�วิจารณ์ คือ
ความคิดเห็นส่วนบุคคล เอามาเป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจได้ แต่ต้องมีข้อแม้ว่า ได้ผ่านการ
พินิจพิเคราะห์มาโดยละเอียดแล้วนั่นเอง แต่ถ้า
ระมัดระวังกันดีแล้ว หาข้อมูลกันแน่นปึ้กแล้ว
มั่นใจแล้ว ก็ลุยโลด

#2

หากเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ขยายตลาดมา
เปิดคอร์สออนไลน์ก็ว่าไป แต่ระวังคอร์สออนไลน์
ของสถาบันที่เราไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน อย่าลืม
การตรวจสอบข้อมูลผูใ้ ห้บริการ ทัง้ ในส่วนเจ้าของ
เว็ปไซต์หรือองค์กรต้นสังกัด รวมถึงประวัติหรือ
โปรไฟล์ของอาจารย์ผู้สอน ก่อนจะตัดสินใจสมัคร
เรียน มีขา่ วลือว่า คอร์สเรียนออนไลน์หลายที่ เป็น
ลักษณะการขายคอร์สที่ไม่ตรงกับรายละเอียดที่
โฆษณา อาทิ ในโฆษณาบอกราคาไว้ตาํ่ มาก ใครๆ
ก็เรียนได้ แต่เมื่อสมัครเรียนจริงกลับกลายเป็น
อีกราคา ที่มีช่องว่างต่างจากราคาที่โฆษณาเอาไว้
เสียลิบลิว่ เล่นเอาเสียอารมณ์กนั นักต่อนัก บางราย
ยังต้องมาเสียเวลาหาทางยกเลิกคอร์สเหล่านี้ ซึ่ง
ถ้าไม่ยกเลิกก็อาจมีการเรียกเก็บเงินกันเรื่อยๆ
เพราะดันจ่ายเงินโดยการตัดบัตรเครดิต หรือ
บางรายต้องมาโพสต์ขายเป็นคอร์สมือสองราวกับ
เสื้อผ้าญี่ปุ่น ยุ่งยากวุ่นวายเสียหายทั้งเงินทอง
ในกระเป๋า เวลาทำ�มาหารับประทาน และอารมณ์

READ ME - 27

ถึงแม้จะบอกว่าเราสามารถจบปริญญาตรีได้จาก
การเรียนออนไลน์ แต่กระแสดังกล่าวก็เพิ่งเริ่มต้น
ขึน้ มาภายในรอบสิบปีมานีเ้ ท่านัน้ การรับพนักงาน
ที่จบปริญญาตรีจากเรียนแบบออนไลน์จึงยังเป็น
สิ่งที่ค่อนข้างใหม่เช่นกัน ขณะที่บางบริษัทยินดี
เปิดรับใบปริญญาทุกประเภท แต่กย็ งั มีบางบริษทั ที่
ยังเคลือบแคลงสงสัยคุณภาพของใบปริญญานัน้ อยู่
ดังนั้น หากอยากเรียนเพื่อเอาวุฒิการศึกษาไปใช้
ในการขอขึ้นเงินเดือนในบริษัทต่างๆ อาจต้อง
ยอมรับความเสี่ยงที่วุฒิการศึกษานั้นอาจไม่เป็น
ที่ยอมรับอยู่บ้างเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม มีข่าวดี
ว่าบริษัทในต่างประเทศจำ�นวนไม่น้อยมีแนวโน้ม
เปิดใจรับวุฒิการศึกษาออนไลน์มากขึ้นแล้ว แต่
หากใครที่เพียงต้องการเรียนออนไลน์เพื่อ ‘รู้’
ก็คลายกังวลเรื่องจะมีวุฒิหรือไม่มี วุฒิจะได้รับ
การยอมรับหรือไม่ยอมรับไปได้เลย
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ออมความรู้
ออมปัญญา
ออมวิชา

Ormschool
เรื่อง: นลิน สินธุประมา

“เมื่อสิบสองปีที่แล้ว ผมตั้งคำ�ถามขึ้นมา
สองคำ�ถาม ข้อหนึ่ง ทำ�อย่างไรให้ความรู้
ทีด
่ น
ี น
ั้ ฟรี ข้อสอง ความรูท้ ด
ี่ แี ละฟรีเหล่านัน
้
จะไปถึงน้องๆ ทุกคนได้อย่างไร”
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ในโลกแห่งการแข่งขัน นิตกิ ารณ์ ประกอบธรรม ก็เคยเป็นนักเรียน
มัธยมปลายที่ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มหลังเลิกเรียนเช่นเดียวกับ
เพื่อนคนอื่นๆ ประสบการณ์การร�่ำเรียนอันเหน็ดเหนื่อยและ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมเข้ามาท�ำให้ปณิธานของนิติการณ์ค่อยๆ
ก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้น สองค�ำถามเรียบง่ายที่เขาตั้งค�ำถาม
กับตัวเองขึ้นมาเมื่อสิบสองปีที่แล้ว กลายมาเป็นแรงผลักดันให้
เขาก่อตัง้ Ormschool โรงเรียนเผยแพร่วดิ โี อความรูอ้ อนไลน์ และ
ทุ่มเทพัฒนาวิดีโอความรู้ส�ำหรับนักเรียนนักศึกษาเพื่อเผยแพร่
ออกไปให้ไกลทีส่ ดุ เริม่ ต้นจากวิดโี อความรูท้ ชี่ ว่ ยทบทวนบทเรียน
ในห้องเรียนหรือเรียนล่วงหน้า วิดีโอติวข้อสอบ แล้วขยาย
ขอบเขตไปถึงเนือ้ หาวิชาในระดับอุดมศึกษา รวมถึงวิดโี อบอกเล่า
ประสบการณ์ของรุ่นพี่ในรั้วมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน ออมสกูล
ยังวางแผนจะเพิ่มพูนความรู้บนโลกออนไลน์นี้ต่อไปอย่างไม่
หยุดยัง้ นิตกิ ารณ์บอกกับเราอย่างภูมใิ จ “เราอยากจะท�ำความรู้
หนึ่งล้านคลิป ตอนนี้เราท�ำได้ประมาณ 13,000-14,000 แล้ว”

จุดเริ่มต้นของการออม

“เมื่อก่อน ถ้าเราอยากได้ความรู้ เราต้องซื้อความรู้ เราต้อง
เดินทางออกไปหาความรู้ แต่บางคนไม่มเี งิน มีโอกาสไม่เท่าเทียม
กัน” ภารกิจส�ำคัญของออมสกูลจึงเป็นการลดระยะห่างระหว่าง
‘คนให้ความรู’้ กับ ‘คนรับความรู’้ การพูดคุยกับนิตกิ ารณ์ทำ� ให้
เราเห็นว่า มีอุปสรรคมากมายที่มาคั่นกลางระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน ทั้งเรื่องเงิน เวลา และโอกาส บางครั้งผู้เรียนอยากรู้
เรื่องบางเรื่อง แต่ไม่รู้จะไปถามใคร ออมสกูลก็พาผู้รู้เรื่องนั้นๆ
มาให้ถึงที่ ล่าสุดออมสกูลก็เพิ่งพาผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีเกม
จากต่างประเทศมาช่วยสอนให้ออมสกูล เพราะวิชาทฤษฎีเกม
ในไทยยังหาเรียนได้ยากยิ่งนัก
“กลุ่มของเราโชคดี มีคนเก่งๆ อยากจะมาให้ความรู้
ให้เพื่อนๆ น้องๆ ได้ดูฟรีๆ หลายคนที่เก่งเขาเห็นถึงวิสัยทัศน์
เห็นถึงความตั้งใจของออมสกูล จึงติดต่อเข้ามาแบ่งปันความรู้

ค�ำถามหนึง่ ทีค่ นท�ำงานให้ความรูอ้ อนไลน์ตอ้ งเจอ
คือค�ำถามว่า ความรู้ออนไลน์ เชื่อถือได้จริงหรือ
เพราะการเผยแพร่ออนไลน์เป็นเรื่องง่าย และ
ไม่จ�ำเป็นต้องมีใครมาตรวจสอบก่อนข้อมูลนั้น
จะแพร่ออกไป และครูออนไลน์กไ็ ม่จำ� เป็นต้องสอบ
ได้ใบประกอบวิชาชีพครู แต่นติ กิ ารณ์ตอบค�ำถามนี้
อย่างไม่หวั่นไหวและหนักแน่นมั่นคง
“เมื่อก่อนเรามีรูปแบบการรับความรู้คือ
ในห้องเรียน ซึ่งเป็นแบบปิด แล้วเราก็มีครูคนหนึ่ง
มาสอน สังคมมวลชนก็ไม่สามารถมาตรวจสอบได้
ว่าการเรียนการสอนในห้องนั้นเป็นไง จนกระทั่ง
วันหนึ่ง ความรู้สามารถหลุดจากห้องเรียนมาสู่
ออนไลน์ได้แล้ว นั่นหมายความว่า ทุกคนสามารถ
เห็นและตรวจสอบได้ เพราะฉะนัน้ ในเรือ่ งคุณภาพ
ระหว่างสิ่งที่ตรวจสอบได้ กับสิ่งที่เราไม่สามารถ
เข้าไปตรวจสอบได้ อะไรที่น่าสงสัยกว่ากัน เพราะ
ฉะนั้นเมื่อเราน�ำความรู้ขึ้นมาบนออนไลน์แล้ว
ทุกคนสามารถบอกได้หมด อันไหนถูกอันไหนผิด
นั่นหมายความว่า สุดท้ายสิ่งที่อยู่บนออนไลน์จะ
มีแต่สิ่งที่ถูก
“เราก็บอกได้เลยว่า ความรู้ที่เราเผยแพร่
ออกไป อาจจะมีคิดเลขผิด อาจจะมีใช้ค�ำพูดผิด
บางจุด แต่นนั่ ไม่ใช่เรือ่ งส�ำคัญเท่ากับว่าผูป้ กครอง
ครู ประชาชนทัว่ ไป หรือว่าผูร้ ู้ สามารถเข้ามาดูได้
และสามารถมาบอก มาแสดงความคิดเห็นได้ว่า
ตรงนีอ้ าจจะใช้คำ� พูดอย่างนีด้ กี ว่านะ แล้วนักเรียน
จะได้ความรู้จากจุดนั้นมากกว่า เพราะบนโลก
ออนไลน์มีคนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอด

การพูดคุยกับนิติการณ์ จึงทำ�ให้เรา
เห็ น แนวโน้ ม การศึ ก ษาในอนาคตที่
กำ�ลังค่อยๆ เปลี่ยนโฉมหน้าไป โดยมี
ออมสกูลเป็นส่วนหนึง่ ในประวัตศ
ิ าสตร์
การเปลีย
่ นแปลง ‘ความรู’้ ทีจ
่ ะไม่จำ�กัด
และแผ่ขยายก้าวข้ามข้อจำ�กัดต่างๆ
ไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด

1

YouTube.com เป็นเว็บไซต์สำ�หรับแชร์วิดีโอ ซึ่งเปิดใช้
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548 ก่อนจะถูกซื้อโดยบริษัท Google
เมื่อ พ.ศ. 2549 เป็นช่วงเวลาไม่นานหลังจากที่ออมสกูล
ก่อตั้งขึ้น
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“จริงๆ แนวคิดนี้มีมานานแล้วว่าจะให้นักเรียนดู
ความรู้ผ่านสื่อผ่านวิดีโอ แต่ก็เป็นความคิดที่ว่า
เดี๋ยวก็ต้องมีคนท�ำ แต่ก็ยังไม่เห็นมีใครท�ำสักที”
นิตกิ ารณ์เล่าถึงแนวคิดทีฟ่ กั ตัวอยูใ่ นหัวมานานวัน
แต่ไม่เห็นใครท�ำเสียที เขาถึงลงมือท�ำเองเสียเลย
“ตอนทีเ่ ราเริม่ ลงมือท�ำ เราก็ไม่ได้คดิ อะไรมากนะ
เพราะมันเป็นสิ่งที่ควรมีคนท�ำอยู่แล้ว เราก็เลยท�ำ
ออกมาเลย”
“เมื่อสิบสองปีที่แล้ว เน็ตไม่แรง เน็ตแค่
512KB แต่จริงๆ ผมเริ่มต้นตั้งแต่ 56 KB แบบที่
ต้องเอาสายโทรศัพท์เสียบเลย ซึ่งตอนนั้น วิดีโอ
ออนไลน์เป็นเรื่องที่ไกลมาก เพราะขนาดฟัง MP4
ยังยากเลย เริ่มต้นเราก็เลยเปิดตึกท�ำเป็นรอบหนัง
ตอนนัน้ ก็เป็นแบบออฟไลน์ ราคาถูกคนละ 30 บาท

โลกออนไลน์
พลิกโฉมหน้าการเรียนรู้

ความรู้ได้มากกว่า”
ดังนัน้ นิตกิ ารณ์จงึ เชือ่ มัน่ ว่า ยิง่ ตรวจสอบ
ความรูไ้ ด้ ก็ยงิ่ เป็นผลดีตอ่ ความรูน้ นั้ เอง แต่กใ็ ช่วา่
นัน่ หมายถึงการเรียนรูบ้ นโลกออนไลน์จะก้าวขึน้ มา
มี ค วามส� ำ คั ญ เหนื อ การเรี ย นรู ้ ใ นโรงเรี ย นและ
มหาวิทยาลัย เพราะเมือ่ เราถามว่า หากวันหนึง่ เรา
สามารถพัฒนาการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ให้มันดี
และขยายขอบเขตความรู้ไปได้มากๆ ถึงตอนนั้น
การไปโรงเรียนหรือไปมหาวิทยาลัยจะยังจ�ำเป็นอยู่
ไหม นิติการณ์ก็ยังคงยืนยันว่า ‘ครู’ ที่เป็นมนุษย์
ยังเป็นสิ่งจ�ำเป็น
“ในโลกออนไลน์ มันเป็นเรือ่ งของ Knowledge Based หรือฐานความรู้แล้ว เพราะฉะนั้น
บทบาทของครูอาจจะเปลี่ยนไป คือครูจะเป็นโค้ช
ทีจ่ ะสามารถส่งเสริมให้นกั เรียนประสบการณ์ความ
ส�ำเร็จในการหาความรู้ ครูไม่จ�ำเป็นต้องมาสอน
เคมีเรื่องเดิมๆ พูดแบบเดิม ในทุกปี ในทุกครั้ง
ในทุกเทอมแล้ว ถ้าตอบค�ำถามว่า โรงเรียนกับครู
มีความจ�ำเป็นไหม ตอบว่า มีความจ�ำเป็น เพราะ
ว่าในนักเรียนแต่ละคนก็ยังมีรายละเอียดที่ต้อง
ถูกแก้ไขโดยมนุษย์”
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กว่าจะมาเป็น
Ormschool หมื่นคลิป

แต่มันก็ยังไม่ตอบโจทย์ข้อแรก คือท�ำให้ฟรี แล้ว
ท�ำไปให้ถึงทุกคน ต่อมาก็เลยท�ำเป็นซีดี เพราะว่า
ยุคนัน้ สือ่ ทีด่ ที สี่ ดุ ก็คอื ซีดี ดีวดี ี แค่มซี ดี ี เครือ่ งเล่น
ซีดถี กู ๆ อันละพันกว่าบาท ก็สง่ มอบความรูไ้ ด้แล้ว
แต่มันก็ยังยากอยู่
แล้วสุดท้ายสิ่งที่เป็นค�ำตอบก็คือ การให้
ทางออนไลน์ โดยมีขอ้ แม้วา่ ต้องเป็นวิดโี อออนไลน์
ที่ไม่ติดขัดด้วย แล้วเผอิญก็มีเครื่องมือที่ดีที่เรา
เรียกว่า YouTube เราก็เลยใช้ช่องทางนี้ล่ะ เพราะ
ช่องทางนีไ้ ม่ตอ้ งลงทะเบียน ไม่ตอ้ งเสียเวลามานัง่
กรอกชื่อนามสกุล สมัครสมาชิก ไม่ต้องมีเลย
อยากเข้ามาเมื่อไร ก็เข้ามาได้เลย เราเลยเลือกใช้
ทางนี้ เพราะว่าไปถึงได้ทุกคน แล้วก็ฟรี”
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ด้วยกัน” ติวเตอร์ของออมสกูลจึงมีทงั้ อดีตนักเรียน
ทีเ่ คยได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ กสพท. 100 คะแนน
เต็ม ได้คะแนนสูงสุดของคณะแพทย์เมื่อปี 2559
นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนแลกเปลีย่ นจาก
ประเทศต่างๆ ฯลฯ พร้อมใจกันมาแบ่งปันความรู้
ชนิดที่ไม่น้อยหน้าสถาบันกวดวิชาไหนๆ
ที่ส�ำคัญคือออมสกูลไม่เพียงต้องการให้
เด็กได้ออมความรู้ แต่ยังตั้งใจให้เด็กๆ ได้ ‘ออม
เวลา’ ไปท�ำอย่างอืน่ นอกจากการเรียนหนังสือด้วย
“เราต้องใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ไปลงทะเบียนเรียน
เพิม่ ไปซือ้ ความรูเ้ พิม่ ท�ำให้เราขาดโอกาส เราเอาแต่
เรียน แต่เราไม่ได้ทำ� กิจกรรม ซึง่ จริงๆ ความส�ำเร็จ
ในชีวิตนักเรียน ไม่ใช่เรื่องการเรียนเท่านั้น เรา
ต้องท�ำกิจกรรมด้วย ความสามารถทางด้านอืน่ นัน้
ส�ำคัญ เพราะว่าต่อไปเราต้องเผชิญโลกแห่งความ
เป็นจริง เรามีความรู้แค่ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไม่ได้
เราต้องมีสงั คม เข้าร่วมสังคมเป็น ท�ำกิจกรรมเป็น”
“เมือ่ เราคิดถึงสิง่ ต่างๆ เหล่านี้ เรารูเ้ ลยว่า
เราไม่อยากให้คนรุน่ หลังเดินตามอย่างเรา เพราะว่า
มันเหนือ่ ย มันหนัก แล้วชีวติ ก็ไม่สมดุล ไม่ครบถ้วน
เราจึงคิดว่า จะท�ำอย่างไรจึงจะแก้ไขเรื่องที่คน
ไม่มีเงินซื้อความรู้ แก้ไขเรื่องเวลา แล้วก็ความ
เหน็ดเหนื่อย ตกเย็นเราต้องไปเรียน เราเรียนมา
แปดคาบแล้ว เราอยากไปพักผ่อนสมองจะได้ดีๆ
แต่เราก็ไปอัดต่อๆ ความเครียดก็เกิด นี่จึงเป็น
ที่มาที่ว่าเราต้องท�ำอะไรสักอย่างแล้วแหละ เราจึง
ท�ำวิดีโอความรู้ขึ้นมา”
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เรื่อง : กนกวรรณ พวันนา , วรัญญา บูรณากาญจน์ , นฤพล เปาอินทร์
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ในวั ย เด็ ก หลายครั้ ง ที่ เ ราโดนคำ�ถามว่ า โตขึ้ น
หนูอยากเป็นอะไร เด็กๆ หลายคนก็ตอบกลับมาด้วย
สายตาจริงจัง อยากเป็น ไอรอนแมน, ซูเปอร์แมน,
สไปเดอร์แมน, เบ็นเท็น, โคนัน ฯลฯ เหล่ายอดมนุษย์
ตัวการ์ตูนถูกงัดขึ้นมาตอบด้วยน�้ำเสียงหนักแน่น
และแววตาทีจ
่ ริงจัง ความฝันทีผ
่ ใู้ หญ่มก
ั ตอบกลับ
ไปด้วยรอยยิ้มและสายตาเอ็นดู เพราะรู้ว่ามันไม่มี
ทางเป็นไปได้ ไม่มีทางที่เราจะบินบนฟ้า ไต่กำ�แพง
หรือแปลงร่างได้แน่ๆ
แต่อย่าลืมว่าก่อนที่สองพี่น้องตระกูลไรท์
จะประดิษฐ์เครือ
่ งบิน ความคิดว่าคนบินบนฟ้าก็เป็น
เพียงเรื่องเพ้อฝัน และเราก็คิดว่าเด็กๆ ก็กำ�ลังฝัน
ในแบบเดี ย วกั น ฝั น ถึ ง อนาคตและสิ่ ง ที่ ผู ้ ใ หญ่
จินตนาการไม่ถึง ด้วยเหตุนั้น ก่อนที่จะโดนผู้ใหญ่
ดับฝัน วันนี้เราขอเติมแรงไฟใส่แรงฝันให้กับเด็กๆ
ด้วยเส้นทางการเรียนเพือ
่ เป็นตัวละครทีเ่ คยฝันถึง
แม้ว่าจะมีตัวละครหลายตัวที่เราไม่ได้พูดถึงในที่นี้
แต่กข็ อให้กม
ุ ฝันไว้ให้แน่น เรียนรูแ้ ละหาความรูใ้ ห้เยอะ
เราเชื่อว่าสักวันเธอจะเจอเส้นทางนั้น

COV E R STORY

ลงทะเบียน
เรียนตามฝัน
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ซาโตชิ

Pokemon

“ปิกาจู ฉันเลือกนายแล้วนะ!” ซาโตชิ เด็กหนุ่มจากเมืองมาซาระ มีความฝัน
ว่าจะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์อนั ดับ 1 ของโลก ได้ออกเดินทางเพือ่ ฝึกฝนตัวเอง
และการเดินทางของซาโตชิก็เริ่มขึ้น พาให้เขาไปพบโปเกมอนมากมาย การ
ขัดขวางของตัวร้ายอย่างแก๊งร็อกเก็ต การประลองที่ยิมเพื่อชิงเข็มกลัด การ
ค้นหาโปเกมอนในต�ำนาน และมิตรภาพระหว่างคนกับโปเกมอน หลายปีผา่ น ไป
หลากภูมภิ าคทีพ่ บ เราได้เห็นมิตรภาพระหว่างซาโตชิกบั โปเกมอน ความผูกพัน
สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นจนท�ำให้ซาโตซิผ่านพ้นอุปสรรค์ต่างๆ มาได้ เชื่อว่า
มีเด็กจ�ำนวนไม่นอ้ ยอยากเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์และอยากมีโปเกมอนสักตัว
คู่กาย แต่หากเปรียบแล้วโปเกมอนก็คือสัตว์ในโลกของความจริงนั่นแหละ
และถ้าใครอยากสัมผัสมิตรภาพต่างสายพันธุร์ ะหว่างคนกับสัตว์ แบบทีซ่ าโตซิ
กับปิกาจูมีแล้วล่ะก็ ลองไปส�ำรวจหาแนวทางกัน
ต้นแบบในฝัน
ซาโตชิมอี าชีพเป็นเทรนเนอร์ฝกึ โปเกมอน มีความสัมพันธ์กบั โปเกมอนในระดับ
ที่แค่มองตาก็รู้ใจ เข้าอกเข้าใจโปเกมอน พร้อมทั้งยอมเสียสละตัวเองเพื่อ
โปเกมอน สามารถสร้างความเชือ่ ใจและสายใยระหว่างคนกับโปเกมอน ขนาด
ทีใ่ นบางครัง้ โปเกมอนดุรา้ ยก็เห็นความพยายามทีจ่ ะปกป้องจนหันมาช่วยแทน
เรียนตามฝัน
ด้วยจุดเด่นของซาโตซิที่มีความเข้าอกเข้าใจโปเกมอนมากกว่าใครๆ นี่เอง
สาขาวิชา Animal Psychology หรือสาขาจิตวิทยาสัตว์ น่าจะเหมาะ โดยที่
คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสาขานี้ได้นั้น ต้องจบสัตวแพทย์ศาสตร์ สัตววิทยา
สัตวศาสตร์ ชีววิทยา จิตวิทยา หรือมีประสบการณ์ท�ำงานเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่ง
ทั่วโลกมีสถาบันที่เปิดสอนสาขานี้อยู่ทั้งสิ้น 78 สถาบันด้วยกัน (ยังไม่มี
ในประเทศไทย) สาขาจิตวิทยาสัตว์เป็นสาขาที่รวมเอาความเชี่ยวชาญของ
สัตว์แพทย์ศาสตร์ ชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา เข้าไว้ดว้ ยกัน เพือ่ สร้าง
นักจิตวิทยาทีส่ ามารถเข้าใจความต้องการของสัตว์ทกุ ประเภทได้ ตัวอย่างวิชา
ทีเ่ รียน เช่น พฤติกรรมสัตว์ทถี่ กู คุมขังและสัตว์ปา่ (Behavior in captivity and
the wild), นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ (Ecology and evolution), จิตวิทยา
การเรียนรู้ (Psychology of learning), กลยุทธ์การเอาชีวิตรอดของสัตว์
(Animal survival and function) เป็นต้น ไม่แน่ว่าพอเรียบจบแล้วเราจะ
สามารถเข้าใจสัตว์ได้แบบที่ซาโตชิเข้าใจปิกาจูเลยก็ได้
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- http://www.hotcourses.in.th/study/training-degrees/international/animal-psychology-behaviour-studies-courses/cgory/sn.6-4/sin/ct/programs.html
- https://www.dek-d.com/studyabroad/30782/
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ยูกิฮิระ โซมะ

ในร้านอาหารอาหารเล็กๆ แห่งหนึ่ง ยูกิฮิระ โซมะ เจ้าเด็กหนุ่ม
ผมแดง ทีม่ คี วามฝันเพียงแค่วา่ อยากจะท�ำอาหารชนะพ่อของตัวเอง
แต่ทว่าเรื่องราวมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เพราะยูคิฮิระ โจอิจิโร่
ผูเ้ ป็นพ่อนัน้ มีประวัตทิ แี่ สนจะลึกลับและไม่ธรรมดาเพราะเคยเป็น
ถึงเชฟระดับต�ำนาน! และนีก่ ค็ อื จุดเริม่ ต้นของเรือ่ งราวของการ์ตนู
ท�ำอาหารชื่อดังในยุคนี้
ต้นแบบในฝัน
โซมะ คือเด็กหนุ่มอายุสิบห้า ผู้ฝึกฝนฝีมือกับพ่อผู้เป็นเชฟระดับ
ต�ำนานมาอย่างไม่รตู้ วั ด้วยนิสยั ครูพกั ลักจ�ำของโซมะทีเ่ ลียนแบบ
มาจากพ่อ ทีเ่ อาเทคนิคการท�ำอาหารของหลายๆ ประเทศรวมเข้า
ไว้ด้วยกัน บวกกับความคิดสร้างสรรค์ พยายามทดลองสิ่งใหม่ๆ
อยูต่ ลอดเวลา ทีถ่ งึ แม้วา่ ผลลัพธ์ทไี่ ด้จะมีรสชาติทเี่ จ้าตัวยังบอกว่า
ห่วยแตก แต่ก็ยังสนุกกับการทดลองท�ำอาหารอยู่เรื่อยไป สิ่งหนึ่ง
ทีเ่ ป็นพรสวรรค์ของโซมะและไม่นา่ จะมีสอนทีไ่ หนคือการกล้าลอง
ผิดลองถูก เรียนรูด้ ว้ ยความผิดพลาด เรียนรูจ้ ากรสชาติอนั แสนจะ
ห่วยแตก เพื่อจะน�ำประสบการณ์จากความผิดพลาดเหล่านั้นมา
สร้างเมนูสุดสร้างสรรค์ อาจเป็นเคล็ดลับที่ส�ำคัญที่ท�ำให้อาหาร
ของโซมะนั้นดูน่ากินและชวนตื่นตะลึงได้ตลอดเวลา

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- http://www.dtc.ac.th/th/academic-programs-thai-programs/
bba-program-in-culinary-arts-a-kitchen-management-pattaya.html
แนะนำ�กระทู้ที่รีวิวประสบการณ์การเรียน
- https://pantip.com/topic/30683816

(3)

นิโค โรบิน
One Piece

เธอคือผู้มีฉายาว่า เทพวิบัติ มีค่าหัวมากถึง 130,000,000 เบรี
และยังเป็นนักโบราณคดีของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง แน่นอนว่า
หากใครรู้จักการ์ตูนสุดฮิตของยุคนี้อย่าง One Piece คงรู้จักเธอ
แน่ๆ หญิงสาวผมด�ำที่มักมีแว่นกันแดดคาดผมอยู่ตลอดเวลา
หลังจากที่ได้กินผลฮานะ ฮานะ เข้าไป ท�ำให้เธอมีความสามารถ
พิเศษในการงอกของร่างกาย แต่ทสี่ ำ� คัญกว่านัน้ เธอคือกุญแจส�ำคัญ
ในการไขความลับทีซ่ อ่ นไว้ในศิลาจารึกโพเนกลีฟ ศิลาจารึกข้อมูล
ของประวัตศิ าสตร์อนั มืดด�ำในช่วงร้อยปีแห่งความว่างเปล่า อันเป็น
ปริศนาหลักของเรื่อง One Piece ด้วยเหตุนี้เธอจึงเป็นสมาชิก
ที่ส�ำคัญขาดไม่ได้ของกลุ่ม
ต้นแบบในฝัน
นิโค โรบิน เป็นคนที่สามารถที่จะแปลอักษรโพเนกลีฟที่หายากยิ่ง
ในโลกของ One Piece ซึ่งเป็นเหตุผลที่มักท�ำให้เธอถูกตามล่า
เสมอ เธอมีความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ดีมาก และเป็นคนที่สุขุม
รอบคอบที่สุดในกลุ่ม หากลองสังเกต นิโค โรบิน เป็นคนที่มี
กิจกรรมยามว่างคือการอ่านหนังสือและกระหายใคร่รู้อยู่เสมอ
ซึ่งเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ไม่มีสอนที่ไหน
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เรียนตามฝัน
เนื่องจากความสามารถของโรบินเป็นทั้งนักโบราณคดีที่สามารถ
อ่านภาษาโบราณออก หากใครอยากที่จะเป็นเหมือนเธอคงต้อง
เหนื่อยกันหน่อย เพราะมีทั้ง 2 สาขาที่ต้องเรียนเพื่อเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของทั้งด้านภาษาศาสตร์และทางด้านโบราณคดี
ร่วมกัน ซึ่งคณะที่น่าสนใจคงจะเป็นคณะอักษรศาสตร์ สาขา
ประวัติศาสตร์ เพื่อศึกษาพื้นฐานของภาษา และคณะโบราณคดี
สาขาวิชาโบราณคดี เพือ่ ทีจ่ ะได้เข้าใจในประวัตศิ าสตร์ควบคูก่ นั ไป
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เรียนตามฝัน
การจะท�ำอาหารได้อย่างโซมะนั้นต้องรวมเอาศาสตร์ในการท�ำ
อาหารหลายๆ ประเทศเข้าด้วยกัน แต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นนั้น
จ�ำเป็นต้องมีพื้นฐานที่ดีเสียก่อน สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
และการบริการ หรือ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบ
อาหาร คือสาขาทีน่ า่ จะตรงสายมากทีส่ ดุ ซึง่ แต่ละทีก่ ม็ รี ายละเอียด
ปลีกย่อยที่แตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วจะเป็นการสอนพื้นฐาน
ในการท�ำอาหาร เช่น โภชนาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การประกอบ
อาหาร, การจัดการครัวมาตรฐาน เป็นต้น เพือ่ ให้ได้เรียนรูก้ ารจัดการ
วัตถุดิบและกรรมวิธีการท�ำอาหารที่ถูกต้อง

COV E R STORY

ยอดนักปรุงโซมะ

(4)

โทนี่ สตาร์ค
Ironman
ในนาทีนคี้ งไม่มใี ครไม่รจู้ กั ซูเปอร์ฮโี ร่หนุม่ รูปหล่อบ้านรวย พ่วงมาด้วยความ
อัจฉริยะด้านเทคโนโลยีอย่าง โทนี่ สตาร์ค หรือ ไอรอนแมน จึงไม่แปลก
ที่จะเป็นฮีโร่ที่มีเสน่ห์ที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้ ซึ่งเขาพิสูจน์ให้เราเห็นเต็มตาได้ว่า
การเป็นฮีโร่ ไม่ได้เป็นเพราะโชคช่วย แต่เกิดจากคิดทดลอง ความมุ่งมานะ
พยายามอยู่ตลอดเวลา ด้วยความตื่นตาตื่นใจของเทคโนโลยีสุดล�้ำและความ
ยียวนกวนประสาทที่แสนทรงเสน่ห์นั่นเอง ที่ท�ำให้เด็กหลายๆ คน ฝันอยาก
เป็นไอรอนแมนและอยากสร้างหุ่นยนต์สักตัวเพื่อพิทักษ์โลกอย่างนั้นบ้าง
ต้นแบบในฝัน
โทนี่ สตาร์ค มีความอัจฉริยะที่หาตัวจับยาก ชอบหมกตัวอยู่กับการประดิษฐ์
ที่สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ เขาสรรหาและพัฒนาชุดเกราะ
หุ่นยนต์อย่างไอรอนแมนตลอดเวลา ตั้งแต่ขีดความสามารถในการต่อสู้
ธรรมดาไปจนถึงการเหาะเหินเดินอากาศได้
เรียนตามฝัน
ด้วยจุดเด่นของ โทนี่ สตาร์ค ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์และหุน่ ยนต์ น่าจะเหมาะสม สาขานีเ้ ป็นการหลอมรวม
เอาศาสตร์วิศวะหลายๆ แขนงมาสอน เพื่อให้เราได้เรียนรู้การผลิตนวัตกรรม
และหุน่ ยนต์ โดยคุณสมบัตผิ ทู้ สี่ ามารถจะสมัครสาขานีไ้ ด้นนั้ ต้องเตรียมตัวให้ดี
ในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ซึ่งในประเทศไทยมีสถาบันที่เปิดสอนสาขานี้
ทั้งหมด 17 แห่ง ตัวอย่างหลักสูตรที่ต้องเรียน เช่น วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบและควบคุม เป็นต้น
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- http://www.semi-shop.com/knowledge/knowledge_detail.php?sk_id=101
- https://th.wikipedia.org/wiki/วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
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COV E R STORY

(5)

โคนัน (คุโด้ ชินอิจิ)
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน
คุโด้ ชินอิจิ นักเรียนมัธยมปลายวัย 17 ปี ถูกขนานนามว่ายอดนักสืบ
แต่กลับโดนองค์กรปริศนาวางยาประหลาดที่เปลี่ยนให้ตัวเขา
กลายเป็นเด็กอายุ 7 ขวบ ถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผูใ้ หญ่ในชือ่
โคนัน ด้วยความสามารถในการไขปริศนาทีค่ าดไม่ถงึ อยูเ่ สมอนีเ่ อง
ท�ำให้ใครหลายๆ คนฝันอยากเป็นนักสืบแบบโคนันบ้าง
ต้นแบบในฝัน
โคนัน นักสืบตัวจิ๋ว มีทักษะในการช่างสังเกตเป็นเลิศและความ
สามารถในการคาดเดาเรื่องราวต่างๆ จากหลักฐานได้เฉียบคม
ท�ำให้เขาสามารถไขปริศนาได้แทบทุกคดี แม้กระทัง่ คดีสดุ หินอย่าง
ฆาตกรรมในห้องปิดตาย
เรียนตามฝัน
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หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- http://teen.mthai.com/education/55713.html
-https://my.dek-d.com/ygipoono/blog/?blog_id=10130286
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ด้วยพลังแห่งการสืบหาความจริงของโคนัน บ่งบอกถึงการเข้าอก
เข้าใจจิตใจมนุษย์อย่างลึกซึง้ สาขาอาชญาวิทยา คือสาขาทีเ่ ข้าทาง
ที่สุด เป็นสาขาที่ผนวกรวมเอาความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
จิตวิทยา มานุษยวิทยา และกฎหมาย เพื่อเป้าหมายในการ
ท�ำความเข้าใจคนร้าย และสามารถไขคดีปริศนาได้สำ� เร็จ ตัวอย่าง
วิชาที่เรียน เช่น ทฤษฎีอาชญาวิทยา (Criminological theory),
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cybercrime), จิตวิทยาพยาน
(Eyewitness psychology), การฆาตกรรม (Homicide) เป็นต้น
โดยคุณสมบัติของผู้เหมาะสมที่จะเข้าเรียนสาขานี้ต้องเป็นคน
ช่างสังเกต ช่างสงสัย และตั้งค�ำถามกับสิ่งรอบๆ ตัว เพราะแค่
สิ่งที่มองเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงเสมอไป เก่งทั้งการใช้เหตุผล
และจินตนาการในเวลาเดียวกัน เพราะเป็นทักษะส�ำคัญในการ
สืบหาตัวคนร้าย

”

ผมเป็ น คนชอบอ่ า นหนั ง สื อ
แต่ผมเกลียดการเรียนหนังสือ
เป็นอย่างยิ่ง

”

ธเนศ วงศ์ยานนาวา
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TK
VOICE
เรื่องและภาพ : อธิชา ไชยจิโรจ
T K VOI CE

ทางเลือกแห่งการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
เพราะการเรียนรู้ไม่เคยถูกจำ�กัดด้วยเวลา ทางเลือก
ก็ไม่เคยปิดกั้น อยู่ที่การแสวงหาและความตั้งใจ ลอง
ไปดูกันว่า ถ้ามีโอกาสได้เรียน ชาว TK park อยาก
เรียนอะไรมากที่สุด

“อยากเรียนไวโอลิน เพราะเห็นเขาเล่นกัน อยาก
เล่นเหมือนกันบ้าง จุดเริ่มต้นเริ่มจากการที่ได้ฟัง
เพลงพระราชนิพนธ์และได้ยนิ เสียงไวโอลินในนัน้ ”
ชัชวิทย์ นิลสุวรรณ
(นักเรียน)

“อยากเรียนภาษาสเปน เพราะจะไปเที่ยว
Backpack ที่อเมริกาใต้ ที่นั่นใช้ภาษาสเปน
ทั้งทวีปเลย ชอบประเทศในแถบอเมริกาใต้
มาตั้ ง แต่ เ ด็ ก แล้ ว ทั้ ง ผู ้ ค น วั ฒ นธรรม
สถาปัตยกรรม และสถานที่ต่างๆ น่าสนใจ
และมีเสน่ห์มาก”
นัฐสุภา ศรีสังข์สุวรรณ
(ติวเตอร์)

ธีรภัทร บุญสิทธิเมตตา
(นักศึกษา)

อาทิตย์ ไชยจิโรจ
(นักศึกษา)

อริสา ผ่องส�ำราญ
(ท�ำงานเบื้องหลัง)

“อยากกลับไปเลือกเรียนอักษรศาสตร์ เพราะ
ชอบเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ตอนประถม
ชอบอ่านนิตยสาร อยากเป็นอาจารย์หรือ
บรรณารักษ์ แต่คิดได้เมื่อตอนที่ท�ำงานแล้ว”
วัลลภา วรจรัสสังสี
(เกษียณ)
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“อยากเข้าคอร์สบ�ำบัดการติดโซเชียล คอร์สที่
ท�ำให้คนกลับมาอยู่ในโลกความเป็นจริง มาดูโลก
ปัจจุบันและคนข้างๆ รอบๆ ตัวกันบ้าง เมื่อก่อน
คนก็อยู่กันได้แม้โทรศัพท์ไม่ใช่สมาร์ตโฟน ไม่มี
อุปกรณ์มากมาย หรืออินเทอร์เน็ตไม่ได้เข้าถึงง่าย
และแพร่หลายขนาดนี้”

“อยากเรียนเรือ่ งการเขียนหนังสือ เพราะตอน
ช่วงวัยรุ่นต้องเลือกเรียนสายที่มีงานท�ำจริงๆ
เลยเลือกเรียนบริหาร การตลาด แต่ยังอยาก
เลือกท�ำในสิ่งที่ชอบ แต่ก็ยาก เพราะไม่ได้
เป็นสายที่เรียนมาโดยตรง ไม่มีคอนเน็กชัน
ไม่มีประสบการณ์และความรู้พื้นฐาน”

MAR-APR 2017

“อยากเรียนคอร์สการเป็นนักการเมือง พวกการ
บริหาร กลยุทธ์ต่างๆ เพราะนักการเมืองเป็น
ตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศ อยากท�ำให้
ประเทศพัฒนากว่านี้ เพราะประเทศไทยตอนนี้
เหมือนจะเริ่มตามหลังประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ถ้า
หากเราได้เป็นนักการเมืองคงมีอำ� นาจและสามารถ
จัดการกับเรื่องเหล่านี้ได้”

SPEAKER
เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์ / ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

C r ea ( C ) t i v e
Ch a ng e
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“คิด เขียน เปลีย
่ นสังคม”

MAR-APR 2017

ในโลกทุนนิยมทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นด้วยความ ‘อยาก’ สาวๆ อยากสาว อยากสวย
หนุ่มๆ อยากรวย มีเบนซ์ขับ คนแก่อยากโก๋และดูดี พริตตี้อยากมีบ้าน
มีคอนโด โดยทีเ่ ราไม่เคยรูต
้ ว
ั กันเลยว่าความอยากทีค
่ ด
ิ ว่าเป็นของเรานัน
้
มีคนกลุม
่ หนึง
่ ได้หว่านไถเมล็ดให้มน
ั เติบโต พวกเขากลุม
่ นีเ้ รียกตัวเองว่า
ครีเอทีฟหรือนักโฆษณา ทีป
่ ลูกฝังความอยากสร้างความต้องการขึน
้ มา
เพื่ อ ขายสิ น ค้ า เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นระบบทุ น นิ ย ม ระบบที่ แ สวงหาก� ำ ไร
และหลายครั้งก็ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นปัญหามากมาย
แต่ ก็ มี ค รี เ อที ฟ โฆษณากลุ ่ ม หนึ่ ง ขอเดิ น แตกแถว ไม่ ข อเป็ น
เครื่ อ งมื อ รั บ ใช้ ร ะบบทุ น นิ ย มที่ รั้ ง แต่ จ ะท� ำ ร้ า ยสั ง คมมากไปกว่ า นี้
พวกเขาเชื่อว่าจะสามารถใช้ความสามารถของความคิดสร้างสรรค์
ความสามารถของครีเอทีฟ กระตุน
้ ความอยากในทางทีด
่ ี เพือ
่ สรรค์สร้าง
สังคมให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวันวาน พวกเขาคือเอเจนซีโฆษณาที่ชื่อว่า ชูใจ
กะ กัลยาณมิตร เอเจนซีโฆษณาที่ล่ารางวัลจากมุมปากของผู้คน และ
วัดผลประกอบการจากการเปลี่ยนแปลงสังคม
และตัวแทนที่จะมาบอกเล่าการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านโฆษณา
ได้ดท
ี ส
ี่ ด
ุ คือ ประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์ หนึง
่ ในผูก
้ อ
่ ตัง
้ ทีอ
่ ยูเ่ บือ
้ งหลังโฆษณา
ที่น่าสนใจมากมาย เจ้าของคอลัมน์ คิดแล้วธรรม ในนิตยสาร a day
ไม่แน่วา่ บทสนทนาต่อไปนีอ
้ าจเปลีย
่ นแปลงมุมมองทีม
่ ต
ี อ
่ โฆษณาก็เป็นได้

SPE A KE R

บทสนทนาของหนึ่งในครีเอทีฟ
โฆษณา ผู ้ ลุ ก ขึ้ น มาเพื่ อ สร้ า ง
การเปลีย
่ นแปลงให้กบ
ั สังคมด้วย
ความคิดสร้างสรรค์
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Q.

Q.

ปีที่ผ่านมาชูใจท�ำอะไรมาบ้าง

เอาที่แบบเป็นที่รู้จักหน่อยก็เป็น โฆษณา Advice ที่ขาย
ชุดกล้องวงจรปิด เราก็ไม่ขายกล้องวงจรปิดตรงๆ ดันมาขาย
ชุดปลาดุกสะเดาน�ำ้ ปลาหวานให้เอาไปให้เพือ่ นบ้าน พร้อมกับ
บอกว่าเพื่อนบ้านคือกล้องวงจรปิดที่ดีที่สุด คือ Advice1
เป็นกรณีศึกษาของชูใจเลยนะ เพราะความตั้งใจคือการเป็น
ครีเอทีฟโฆษณาที่ท�ำงานเพื่อสังคม วันแรกเราตั้งใจอย่างนั้น
แต่ภายหลังก็รับงาน Commercial มากขึ้น และเราก็แบ่งกัน
เป็นงาน Commercial กับ Social อย่างชัดเจน Advice นี้
ท�ำให้เราเห็นสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งคือการท�ำ Commercial
เพราะว่าเราไม่ได้ขายสินค้าเฉยๆ เพราะเราใส่ Message
เพื่อสังคมลงไปด้วย เพราะเขาต้องการเล่าเรื่องความจริงใจ
ถูกไหม เราก็เลยขายความจริงใจ หลังจากนั้นเราเจองาน
Commercial เราก็จะเติมพวกนี้เข้าไป เพื่อให้คนดูได้อะไร
ลูกค้าก็ได้ขายของไปด้วยกัน งานชูใจต้องมาแบบ 3D ได้งาน
ที่ดี ลูกค้าก็ต้องขายของได้ดี และสังคมก็ต้องได้อะไรดีๆ
เป็นแบบสามมิติ
จากบทสั ม ภาษณ์ ที่ เ คยให้ ไ ว้ ใ นหลายที่
ทีเ่ คยบอกว่า จุดเริม
่ ต้นของชูใจคือ ความ
รู้สึกว่าเรายังท�ำอะไรได้ดีกว่านี้ไหม แล้ว
ในวันนี้คิดว่ามาถึงจุดนั้นหรือยัง

บอกได้วา่ งานทุกงานในช่วง 4 ปีนเี้ ป็นอะไรทีน่ า่ จดจ�ำ มากกว่า
เวลาที่ท�ำงานที่เอเจนซีอื่น ท�ำงานจนหนวดหงอก ทุกงานนี้
กล้าอวดหมด กล้าเล่าให้ฟัง เพราะว่ามันได้ท�ำจริงๆ ไม่มี
Scam (งานที่ตั้งโจทย์ขึ้นมาเอง ส่วนใหญ่ท�ำเพื่อส่งประกวด)
มีประโยชน์จริงๆ มันช่วยเหลือคนจริงๆ เหมือนเราไม่ได้
ท�ำโฆษณา เราท�ำชีวิตเรา เราท�ำแล้วไม่อายตัวเอง รู้ว่า
ท�ำเพื่อใคร เคยอ่านบทสัมภาษณ์พี่ต่อ (ธนญชัย ศรศรีวิชัย)
เขาบอกว่า ผมไม่ชอบพูดโกหก เพราะโกหกแล้วรูส้ กึ ไม่ปลอดภัย
ชีวิตมันไม่สะดวกเวลาต้องปิดบังอะไร พอเราโตขึ้นไป เวลา
ลูกหลานถาม เราก็กล้าจะเล่าอย่างไม่ต้องคิดเยอะ งานเรา
ก็ไม่ได้ดีมาก แต่เราชอบงานตัวเองมาก และเราก็ชอบชีวิต
ตัวเอง เรารู้ว่าเราท�ำเพื่ออะไร งานทุกงานไม่ว่าปลายทาง
เป็นอย่างไรมันเหนื่อยหมดล่ะ แต่บางงานพอท�ำจบแล้ว
มันเกิดตัง้ ค�ำถามกับตัวเองว่าท�ำไปท�ำไม เราก็มนี ะ แต่วนั นัน้
ท�ำงาน Greenpeace เสร็จ เราก็นั่งดูนักดนตรีตาบอดที่เล่น
เพลงให้เรา เราก็นงั่ ดู คือตอนท�ำเราก็ไม่รหู้ รอกนะ แต่ตอนนัน้
เรานัง่ ดูแล้ว เออเนอะ กูเหนือ่ ยไปเพือ่ สิง่ นีล้ ะ โคตรมีความสุข
น�้ำตาคลอเลย
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Q.

ตอนนีช
้ ใู จอยูใ่ นปีที่ 4 เข้าสูป
่ ท
ี ี่ 5 ถ้าเปรียบ
เป็นนักศึกษาก็เป็นช่วงทีห
่ มดเวลาทดลอง
ตอนนี้ชูใจมีความชัดเจนมั่นคงขนาดไหน

ไม่มั่นคงเลย ท�ำงานแบบพร้อมปิดตลอดเวลา (หัวเราะ)
แต่ถามว่าถ้าในแง่กายภาพนี้ผู้คนก็รู้จักเรามากขึ้น งานมัน
1

เสิร์ชในยูทูป : ขอแนะน�ำกล้องวงจรปิดครบชุดเพียง 60 บาท
แอดไวซ์ Advice IT

ได้เห็นมากขึ้น ปากต่อมากมากขึ้น งานก็เข้ามาตลอดล่ะ
แต่เพราะเราอาจจะเล็กด้วยเลยรับไม่ได้ทุกงาน ถึงขนาด
บางงานทีด่ ๆี มีแมสเสจดีๆ ให้กบั สังคม คนเขานึกว่างานเรา
ผมถือว่าประสบความส�ำเร็จนะ ถือว่าแบรนดิง้ เราติด หลายที่
เขาก็ติดต่อมาเพราะอยากได้งานอย่างนี้ ที่ส�ำคัญคือภาพมัน
คงชัดขึน้ ว่ามีคนท�ำอย่างนีแ้ ล้วอยูไ่ ด้ ถามว่าแข็งแรงไหม ก็อยู่
ตามอัตภาพก็อยู่ได้ พออยู่พอกิน แต่ทุกวันนี้ในแง่การบริหาร
ก็ตอ้ งเรียนรูก้ นั อยู่ เพราะมีแค่ครีเอทีฟกับแพลนเนอร์ ท�ำงาน
แบบลูกทุ่ง ค่อนข้างเละเทะทีเดียว (หัวเราะ) แต่ส่วนนั้น
ก็ว่ากันไป เพราะประเด็นคือเราอยากท�ำงาน
นของชูใจคือการท�ำโฆษณาในแง่มม
ุ
Q . ลายเซ็
ที่ดี มีเรื่องดีๆ อะไรบ้างที่อยากท�ำตอนนี้
แต่ไม่มีคนจ้างสักที

โอ๊ย มีเยอะ ที่จริงออฟฟิศนี้มันก็บ้าๆ บอๆ พอเราโตขึ้นมา
เราจะมีไอเดียสต๊อกไว้ ไอเดียที่อยากท�ำเอง ไอเดียที่มีบางที
พวกเราก็ฟิตกัน พอลูกค้ามา มันน่าจะเข้ากันได้ก็เอาไอเดีย
ในสต๊อกของเรามาใส่ ส่วนตัวผมอยากท�ำคอนเสิร์ตธรรมะ
คือการเอาศิลปินทันสมัยมาเล่นดนตรี Battle กับพระอาจารย์
คือการเล่าธรรมมะจากเพลงทีเ่ หมือนจะไม่มธี รรมะ ทีต่ อ้ งการ
สื่อสารธรรมะกับคนรุ่นใหม่ อีกอันที่อยากท�ำอยากท�ำคือ
ทิดทอล์ก ท�ำเหมือน TED Talk นั่นล่ะ เอาคนรุ่นไหมที่เท่
มีความคิด ที่เขาผ่านการบวชเรียนมาแล้วมาพูด น่าจะสร้าง
แรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เข้าไปบวช เรื่องเกี่ยวกับธรรมะนี้
อยากท�ำมากเลยนะ
า อาชี พ นั ก โฆษณาคื อ คนที่ ป ระดิ ษ ฐ์
Q . ถ้‘ความอยาก’
ขึน
้ มา เพือ
่ ให้คนดู ‘ต้องการ’

และซื้อสินค้านั้นๆ ถามว่าในนาทีนี้คิดว่า
อยากจะให้คนดู ‘อยาก’ อะไร

เราอยากจะ... อยากให้พวกเขามีชีวิตที่ดี ผลิตให้เขารู้สึก
พอใจในตนเอง ถ้าเราท�ำได้เราจะท�ำอย่างงาน ศรีจันทร์ ที่
ตัวผลิตภัณฑ์คอื เครือ่ งส�ำอาง แต่เราพยายามบอกว่าข้างนอก
มันไม่ส�ำคัญเท่าข้างใน หรือตอนกิ๊บ (คมสัน วัฒนวาณิชกร)
เขาท�ำวาโก้ ที่เป็นเสื้อในที่จะท�ำให้ผู้หญิงหน้าอกใหญ่ดูดี
เราก็พูดกลับกัน เราไปให้ก�ำลังใจคนอกเล็ก เพราะว่าเราควร
พอใจในสิ่งที่มี หลายๆ งานเราพยายามกลับเข้าหาข้างใน
ให้รู้สึกว่าพอแล้วอิ่มแล้ว เต็มแล้ว ไม่ต้องอยากอีกแล้ว อย่าง
งานความสุขประเทศไทย ที่เราให้คนส่งความทุกข์มาชิงโชค
เพื่อให้ได้ iPad ได้ตั๋วเครื่องบิน แต่ iPad นี้ต้องน�ำไปสอน
ผู้สูงอายุเล่น ตั๋วเครื่องบินนี้ก็ต้องพาเด็กตาบอดไปเที่ยว
เป็นการท�ำโปรโมชันกับสิ่งสูงสุดของชีวิตคน รู้สึกภูมิใจที่ผม
น�ำวิชาชีพมารับใช้สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิต นั่นคือความทุกข์
และความสุข คล้ายๆ เป็นเพดานสูงสุดในอาชีพแล้ว คือ
ผมไม่มีผลิตภัณฑ์ แต่ก็เอาเรื่องนี้มาคุยกับคน โฆษณา
ให้เขาส่งความทุกข์เขามาชิงโชค มันเป็นการสื่อสารที่ผมว่า
มันช่วยคนได้มาก

Q.

เคยมี ข ่ า วออกมาว่ า งานประกวดระดั บ โลก
อย่าง Cannes Lions ไอเดียดี แต่ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้จริง คิดว่าเป็นเพราะอะไร

Q.

เด็กทุกวันนี้เข้าถึงสื่อก่อนที่จะคิดเป็นเสียอีก
คิ ด ว่ า เราควรจะท� ำ อย่ า งไรให้ เ ขารู ้ จั ก คิ ด
และตัดสินใจอะไรได้เอง
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ยากมาก คือตอนนี้เรายังเครียดเลย หมายถึงว่าสื่อมีก�ำลังมาก
แต่สอื่ ทีด่ มี จี ำ� นวนน้อยกว่า ไม่ใช่วา่ สือ่ อืน่ ไม่ดี เขาก็ตอ้ งท�ำมาหากิน
ซึ่งท�ำให้ชีวิตวกเราไปในทิศทางเดียวกัน วิธีแก้ก็คือ หนึ่ง พวกเรา
ก็ต้องช่วยกันผลิตสื่อดีๆ ออกมา แต่ปัญหาต่อมาก็คือสื่อดีๆ มัก
ไม่ค่อยน่าสนใจ พูดตรงๆ บางทีเวลาเราเจอโจทย์ดีๆ ก็ท�ำให้ดียาก
ต้องออกแรงกันหน่อย เหนื่อยหน่อย คิดให้เยอะ เพื่อให้ออกมาดี
ให้ได้ สอง เราต้องเสพสื่อให้น้อยลง พี่จิก (ประภาส ชลศรานนท์)
เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ขนาดตัวเองท�ำเวิร์คพอยท์ เขายังดูรายการ
ตัวเองน้อยมาก ผมว่าเสพสื่อให้น้อยลงแหละดีที่สุด พ่อแม่ก็ต้อง
เลีย้ งดูให้เขาอยูก่ บั ตัวเองแล้วมีความสุข ให้มคี วามสุขกับการไม่ตอ้ ง
ท�ำอะไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝัง
แต่ในฐานะคนท�ำสื่อก็ต้องท�ำสื่อดีๆ ที่สร้างสรรค์และสนุก
น�ำเสนอแต่เรือ่ งดีๆ กล้าทีจ่ ะน�ำเสนอ กล้าชีน้ ำ� สังคม ไม่กม้ หัวให้กบั
สิ่งไม่ดี เพื่อแข่งกับเขาได้ อย่างดาราหลายคนก็เป็นตัวอย่างที่ดีได้
แต่ที่ส�ำคัญที่สุด พ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างดีที่ ไม่ต้องแก้ที่ลูก แก้ที่
ตัวพ่อแม่เองนั่นแหละ
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งานของชูใจหลายชิ้นก็เป็นอย่างนั้น มันเป็นปัญหาระดับโลกนะ ถ้า
จะตอบว่าดีหรือไม่ดี ต้องคิดให้ดี เทรนด์ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
แก้ปัญหาในสังคมก�ำลังมา ซึ่งงานรางวัลส่วนใหญ่มันก็เป็นงาน
ประเภทนี้แทบทั้งหมด ถามว่าดีไหม มันก็ดี แต่ก็เหมือนเอารางวัล
เป็นขนมปังมาล่อปลา ชูใจเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้น พอได้ท�ำได้ชิม
ได้ลอง อย่างงานแรก Mom made toy งานนั้นไม่ได้ตั้งใจจะท�ำ
ส่งประกวด แต่ก็ลองส่งประกวด พอท�ำเสร็จแล้วมันท�ำให้เกิดชูใจ
เพราะเราได้รู้ว่างานนี้ท�ำเพื่อใคร
มองในแง่หนึง่ คือท�ำให้ทกุ คนได้ชมิ ลอง สมมติวา่ เขาไปช่วย
เด็กพิการ เขาก็ได้ไปคุยกับเด็กพิการ ท�ำเรื่องช้างก็ต้องไปหาที่มา
ของปัญหาและข้อมูล อย่างน้อยก็ท�ำให้พวกเขาได้ใกล้ชิดกับปัญหา
มากขึ้น ท�ำให้เกิดการสะสม แต่ถ้าถามว่าปัญหามันอยู่ตรงไหน
ปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามันไม่ยั่งยืน มันเป็นไอเดียที่ว้าว แต่หลายครั้ง
พอว้าวเสร็จ กลับไม่มีคนท�ำต่อ มันก็เลยจบแค่การส่งเพื่อเอารางวัล
เกิดเป็นกระแสช่วงหนึ่งเท่านั้น ซึ่งงานเราก็เป็น แต่ถ้ามองในแง่ดี
มันก็ท�ำให้เขาใกล้ชิดปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกจริงๆ ได้ ดังนัน้ สิง่ ที่
ต้องคิดคือต้องคิดจากตัวเขาจริงๆ ตัวเขาต้องพร้อมมากพอทีจ่ ะดัน
ให้มนั เกิดขึน้ ได้จริง และรันให้มนั ไปต่อได้
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Q . ในตอนเด็กใฝ่ฝันว่าอยากเป็นอะไร

ยิ่ ง โตก็ ยิ่ ง รู ้ สึ ก ว่ า เด็ ก
ก็เป็นเด็ก ไม่ตอ
้ งฝันอะไร
เดีย๋ วโตแล้วค่อยคิด แต่
หลายที ผู ้ ใ หญ่ ก็ ช อบ
ยัดเยียดว่า ฝันอยากเป็น
อะไร เพราะเป็นการปลูก
ฝังความคิดนีไ้ ว้ จนเขา
ไม่รจ้ ู กั ตัวเองจริงๆ

เรามีปญั หากับค�ำถามนี้ เพราะเราไม่มคี ำ� ตอบให้เลย และโคตรเบือ่ เลย
ถ้าเกิดเป็นครูจะไม่ถามค�ำถามนีด้ ว้ ย จะถามท�ำไม พอถามเสร็จก็ตอ้ ง
หาไง แต่กไ็ ม่มี ไม่รจู้ ะเป็นอะไร สุดท้ายก็ลอกเพือ่ นทีเ่ ป็นวิศวะ ก็เป็น
ตามไอ้นลี่ ะ่ ยิง่ ตอนเอ็นทรานซ์นยี่ งิ่ ปวดหัว เพือ่ นไปวิศวะหมดเลย แต่
เรายังติว อ.อุ๊ อยู่เลย แต่พอเริ่มคิดได้ รู้ว่าเกลียดเคมี ชีวะ ไม่ได้คิด
อะไรซับซ้อน เลยโดดเรียนแล้วไปเรียนวาดรูป แล้วค่อยๆ เป็นคน
มีความคิดตอนอยูใ่ นคณะ เริม่ หาตัวเอง เริม่ ตัง้ ค�ำถามกับตัวเอง รูจ้ กั
ฟังเพลงวงเฉลียง แต่ถงึ จบออกมาแล้วก็ยงั ไม่รตู้ วั เองนะว่าจะท�ำอะไรดี
เพิ่งจะเริ่มรู้ตัวเองเมื่ออายุสามสิบว่าอยากท�ำอะไรดี อย่า
เรียกว่าอยากเป็นเลย นี่ก็ไม่ได้อยากเป็น แต่เป็นสิ่งที่เราน่าจะท�ำได้ดี
ตอนไปบวชก็ได้ค�ำตอบว่า เฮ้ย! จริงๆ เราก็ไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้ แต่
เพราะสังคมมันวางกรอบว่าต้องเป็น ต้องเป็นปุบ๊ เราก็หากันให้วนุ่ วาย
เลย พี่จิกยังบอกเลยว่าช่างตัดผมเก่งๆ เขาก็อยากเป็นอย่างอื่นนะ
บางทีเราก็แค่ทำ� สิง่ ตรงหน้าให้มนั ดี แล้วค่อยๆ หาจากสิง่ ทีท่ ำ� ว่ามัน
ตรงกับจริตเรา อันนีไ้ ม่ถกู กับจริตเราก็ลองไปท�ำอย่างอืน่ ดู อย่างตอน
เรียนจบสถาปัตย์ เราเคว้งคว้างอยูต่ งั้ 4 -5 ปี แล้วเจอเพือ่ นท�ำโฆษณา
ปรินต์แอด มันฮาดี น่าสนุก เหมือนเล่าเรื่องตลกเป็นอาชีพ ก็เลย
บอกเพื่อนว่าอยากท�ำบ้าง ก็ได้มาท�ำงานโฆษณา
ยิ่งโตก็ยิ่งรู้สึกว่าเด็กก็เป็นเด็ก ไม่ต้องฝันอะไร เดี๋ยวโตแล้ว
ค่อยคิด พอถามค�ำถามนี้มันก็ไปปลูกฝังความอยาก ให้เขาอยากได้
อยากมีอยากเป็น การมีเป้าหมายก็ดี แต่หลายทีผใู้ หญ่กช็ อบยัดเยียดว่า
ฝันอยากเป็นอะไร ไม่มเี หรอ เป็นหมอดิ เป็นวิศวะดิ รวยนะ ไปยัดเยียด
อย่างนั้นโคตรอันตรายเลยนะ เพราะเป็นการปลูกฝังความคิดนี้ไว้
จนเขาไม่รู้จักตัวเองจริงๆ

Q . แล้วตอนไปบวชนี่อยากบวชเอง หรือว่ามีเหตุ
อะไรที่ต้องให้ไปบวช

เวลาบังคับ แต่ใจลึกๆ ตัวเองก็อยากจะบวชอยู่แล้วนะ แต่เหตุจริงๆ
คือจะแต่งงาน ภรรยาก็ไล่ไปบวช อันนี้เราก็บอกได้เลยว่าคู่ชีวิตที่ดี
จะพาเรามีชีวิตที่ดีฟันธง (หัวเราะ) เขาก็สนับสนุนทุกเรื่อง แม้กระทั่ง
เรื่องบวช ถ้าไม่ได้บวชก็ไม่มีชูใจทุกวันนี้

Q . แล้วพบอะไรตอนบวช
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ได้พบคนส�ำคัญ คือพบตัวเอง คือตอนเด็กเป็นวัยที่เคว้งคว้าง เรา
โตมาในครอบครัวท�ำมาค้าขาย ไม่สนิทกับพ่อแม่เท่าไร เราก็พยายาม
ค้นหาตัวเองว่าอยากเป็นอะไร จนได้มาท�ำงานทีม่ แี ต่ความยุง่ ทุกเรือ่ ง
มันออกข้างนอกตัวหมด ไม่มีเวลาให้ตัวเอง ซึ่งมันเป็นเวลาที่ส�ำคัญ
มากๆ เราก็เลยไม่รู้จักไม่เจอตัวเอง การไม่เจอตัวเองถือว่าเป็นความ
ล้มเหลวเลย ตอนไปบวชมีเวลาอยู่กับตัวเองเยอะมาก ซึ่งมันผิด
ธรรมชาติของเราไง ปกติทำ� งานกลับบ้านตีสองตีสามทุกวัน พอไปบวช
ช็อกเลย
จากปกติจะยุ่งแต่กับการท�ำงาน ตอนบวชนี้ก็ยุ่งเหมือนกัน
ยุ่งกับการพันผ้า คือเราเป็นคนเมือง ทักษะในชีวิตเราไม่มีเลย แต่
พวกเด็กต่างจังหวัดเขาจะเก่งทักษะชีวิต ซึ่งเราไม่เป็นไง ถือบาตร
ก็หล่น แล้วเวลาว่างก็เยอะ ทุกวันมันยาว ที่ส�ำคัญคือไม่มีใครคุยด้วย

ผลงานเปลี่ยนสังคม
ของ ชูใจ กะ กัลยาณมิตร

คิดว่ามีอะไรที่ส�ำคัญแต่โรงเรียนไม่มีสอน

เป็นงานมาราธอนส�ำหรับคนพิการ ให้คนพิการ
และคนปกติมาวิง่ ด้วยกัน โดยใส่เสือ้ เบอร์เดียวกัน
ได้เหรียญเดียวกัน เข้าเส้นชัยพร้อมกัน

ปัญหาที่พบก็คือ ร่างกายเราตอนตายมีประโยชน์
มากกว่าเอาไปฝังเอาไปเผา สามารถจะเอาอวัยวะ
ภายในไปต่อชีวติ ให้คนอืน่ ได้ อย่างเอาร่างไปเป็น
อาจารย์ใหญ่ สภากาชาดเลยอยากให้คนมาบริจาค
อวัยวะกันมากขึ้น เราคิดว่างานครีเอทีฟทุกงาน
ต้องช่วยแก้ปัญหา ซึ่งพอลงไปท�ำจริงๆ เราพบว่า
ปัญหาไม่ได้อยูท่ ตี่ วั ผูบ้ ริจาค ถึงแม้วา่ ยอดผูบ้ ริจาค
จะมากแค่ไหนก็ตาม เพราะว่าตอนตายแล้วจริงๆ
คนตายไม่ได้เป็นคนตัดสินใจ ญาติตา่ งหากทีเ่ ป็น
คนตัดสินใจ ซึง่ มันเป็นปัญหาใหม่ เราไม่ตอ้ งการ
โน้มน้าวให้คนมาบริจาคเพิ่ม แต่เราต้องหันไป
โน้มน้าวญาติ เราเลยคิดว่าใช้คนตายนั่นล่ะไป
โน้มน้าว ก็เลยให้คนบริจาคอัดวิดีโอก่อนตาย
เป็นพินัยกรรมฝากถึงญาติหลังเสียชีวิต
Welcome sound

รณรงค์ให้คนบริจาคซื้อหูเทียมให้เด็กหูหนวก
เพราะว่าเด็กหูหนวกสามารถกลับมาได้ยนิ และใช้
ชีวิตเหมือนปกติได้ถ้าได้รับการผ่าตัดใส่ประสาท
หูเทียมตั้งแต่อายุ 0-4 ปี เราก็เลยให้เด็กๆ ที่ได้
รับการผ่าตัดหูเทียมมาแล้วไปเก็บเสียงทีเ่ ขาคิดว่า
น่าจะเป็นเสียงแรกที่ได้ยินในชีวิต
วิ่งด้วยกัน
(Run 2 Gether Mini-Marathon)

ศรีจันทร์

โฆษณาเครื่องส�ำอางที่เราไม่ได้ขายเครื่องส�ำอาง
ตรงๆ แต่ขายว่าความสวยที่จริงอยู่ที่คุณภาพ
ภายใน อยู่ที่การกระท�ำของคนต่างหาก
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ที่จริงหลายเรื่องเลยล่ะ คือน่าจะสอนทักษะชีวิต ทุกวันนี้การเรียน
ในโรงเรียนสิน้ เปลืองไป สอนสิง่ ทีต่ อ้ งรูจ้ ริงๆ น้อยไปหน่อย หลักสูตร
ก็มีไว้เพื่อให้เราเรียนเพื่อซัปพอร์ตตลาดแรงงาน จึงเกิดคณะนั้น
คณะนี้เต็มไปหมดเลย ที่จริงน่าจะสอนให้เขามีทักษะในการชีวิต
ท�ำอะไรด้วยตัวเองเป็น
แล้วก็ที่ส�ำคัญ อย่าไปสอนเด็กให้คิดว่าโตขึ้นอยากเป็น
อะไร ค่อยๆ ให้เขารู้จักตัวเอง พอเขารู้จักตัวเองแล้วไม่ต้องไป
แนะแนวเขาเลยนะ การแนะแนวที่จริงคือการให้เขาท�ำความรู้จัก
กับตัวเองมากที่สุด เขาจะรู้จักตัวเองได้ก็ต้องใช้ชีวิตบ่อยๆ แต่
หลักสูตรมันสอนให้เรากลัวการใช้ชีวิต

พินัยกรรมอวัยวะ
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เราก็เริม่ จดบันทึก ช่วงนัน้ เราใช้ปากกาหมดไปเกือบ 10 แท่ง หมด
แบบหมดจริงๆ แบบทุกอย่างนี่เป็นภาพชัดเลย ฝันอะไรตื่นขึ้นมา
จดได้เป็นฉากๆ พอมันมีเวลาให้กับตัวเอง วันๆ ก็หยิบหนังสือ
มาอ่าน จดบันทึกอยู่อย่างนี้ ได้ตั้งค�ำถามกับตัวเองว่าเราอยู่ไป
เพื่ออะไร ซึ่งค�ำตอบของค�ำถามเหล่านี้ท�ำให้เราได้กลับมาเจอ
ตัวเอง เป็นต้นทุนที่ใช้จนมาถึงทุกวันนี้
ที่จริงเราอยากให้มองการบวชว่าเป็นมากกว่าพิธีกรรม
เหมือนไปมหาลัยเพื่อเรียนต่อ แต่เป็นมหาลัยที่คุณไม่ต้องไปเรียน
เมืองนอก แต่คุณไปเรียนเมืองใน ค่าเทอมก็ไม่เสีย ข้าวก็มีคน
เอามาให้ ชุดก็ไม่ต้องเลือกเพราะมีอยู่ชุดเดียว ผมก็ไม่ต้องเซ็ต
เพราะไม่มี ทัง้ หมดเขาดีไซน์มาแล้วเพือ่ ให้หนั กลับมาดูตวั เอง ดูที่
ข้างในจริงๆ ไม่ใช่แค่เปลือกนอก แล้วก็ตั้งค�ำถามกับตัวเองจริงๆ
ซึ่งมันเวิร์กมาก รู้ไหมค�ำว่า สิกขา แปลว่าศึกษา เหมือนกับ
การถือศีล ถ้าคุณอยากเป็นชาวพุทธที่ดีการถือศีลมันไม่ใช่เพราะ
บาปบุญ แต่ที่ถือศีลคือคุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองหรือไม่ คุณจะ
ลองเป็นคนไม่โกหกดูไหม มีคนเคยถามว่าถ้าการโกหกท�ำให้เขา
สบายใจนี่ผิดศีลไหม พระอาจารย์ไม่ตอบนะ พระอาจารย์ตอบว่า
มันท�ำให้คุณเก่งขึ้นหรือเปล่า ที่จริงแล้วการบวชมันเป็นหลักสูตร
เลยนะ ถ้าเรามองเป็นเหมือนปรัชญา ยิ่งไปบวชวัดป่าจะได้รู้จัก
ทักษะการใช้ชีวิตด้วยนะ รู้จักธรรมชาติ รู้จักข้างใน รู้จักจิตใจ
ตัวเอง รู้จักสันโดษ รู้จักกาย รู้จักอยู่คนเดียวได้ ออกมาไม่ต้อง
ไปแฮงก์เอาต์กับเพื่อน อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ จะเป็นคนที่
พอเพียงจริงๆ คิดน้อย อยากน้อย มีความสุขกับเรือ่ งง่ายๆ ท�ำให้
เราเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้น
ตอนไปอยู่สวนโมกข์คุยแต่เรื่องเซน ปรัชญา เฮ้ย ท่าน
คิดว่ามะนาวกับนิพพานนีเ้ ป็นเรือ่ งเดียวกันไหม ท่านว่ามะเขือเทศ
กับแมวนี่มันเหมือนกันไหม มันสนุกไง เหมือนนักดนตรีไปอยู่
คณะดุริยางคศิลป์ คนคอเดียวกันมาอยู่ด้วยกันก็คุยเรื่องเดียวกัน
โคตรสนุกเลยนะ

Re wedding
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เป็นโจทย์ของ Thai PBS ที่ต้องท�ำประโยชน์
เพื่อสังคมผู้สูงวัย เราก็เลยมาเล่นประเด็นการ
หย่าร้าง จะท�ำอย่างไรให้คนหย่าร้างกันน้อยลง
Re wedding ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ลงตัวระหว่าง
เรื่องผู้สูงวัยและเรื่องส่งเสริมชีวิตคู่ โดยรายการ
ก็เอาคนแก่ที่รักกันนานๆ มาแต่งงานกันใหม่
มาให้ดูว่า เขารักกันอย่างไร ต้องฝ่าฟันอะไรกัน
มาบ้าง

MY
SPACE

เรื่อง: สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล
ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

Fathom
B kspace
พื้นที่เล็กๆ
เพื่อการรู้จักฉัน
รู้จักเธอ

READ ME - 44

ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและชวนให้ทิ้งตัวอย่าง
สบายใจ นั่นคือความรู้สึกแรกที่เรามีต่อ Fathom
Bookspace (ฟาท่อม บุ๊กสเปซ) ห้องแถวขนาด
กะทัดรัดในซอยสวนพลู ย่านสาทร ซึ่งเป็นทั้ง
ร้านหนังสืออิสระ คาเฟ่ ห้องสมุด และพื้นที่จัด
หลากหลายกิจกรรมเวิร์กช็อปน่าสนใจ ท่ามกลาง
เสียงเพลงบรรเลงคลอเอื่อยๆ และแสงธรรมชาติ
ทีพ่ าดผ่านกระจกบานใหญ่หน้าร้าน เราเริม่ ต้นเปิด
บทสนทนาด้วยการเลือกหมอนอิงลายเก๋คนละใบ
มากระชับไว้บนหน้าตัก พลางฟัง ป่าน-ภัทรอนงค์
สิริพิพัฒน์ และ กุ๊กไก่-ขนิษฐา ธรรมปัญญา สอง
สาวเจ้าของร้านเล่าถึงที่มาที่ไปของพื้นที่เล็กๆ อัน
อบอวลไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นอย่างเพลิดเพลิน
Fathom หมายถึง หน่วยวัดความลึกของ
มหาสมุทร โดยหนึ่งฟาท่อมจะเท่ากับความลึก
ประมาณหกฟุต และมีอกี ความหมายหนึง่ คือแปลว่า
การหยัง่ รู้ หยัง่ ถึง เข้าใจ นอกจากนีใ้ นสมัยโบราณ
ยังวัดความยาวหนึ่งฟาท่อมด้วยการกางแขนออก
จนสุด ฟาท่อมจึงแปลว่าการโอบกอดได้ดว้ ย ท�ำให้
ป่านและกุ๊กไก่เลือกค�ำความหมายดีนี้มาตั้งเป็น
ชือ่ ร้าน เพราะอยากให้คนทีม่ าทีน่ ไี่ ด้เรียนรูร้ ว่ มกัน
เข้าใจกัน และโอบกอดกันได้

ชัน้ ล่างสุดของฟาท่อมเป็นร้านขายหนังสือ
ที่มีทั้งวรรณกรรม หนังสือภาพ หนังสือวิชาการ
หนังสือเกีย่ วกับการเรียนรูภ้ ายใน และหนังสือพิเศษ
ทีค่ ดั สรรมาให้สอดคล้องกับธีมร้านซึง่ จะหมุนเวียน
เปลี่ยนไปทุก 2 เดือน เมื่อเดินเข้ามาถึงมุมด้านใน
ก็จะพบกับนิทรรศการเล็กๆ ทีเ่ ชือ้ เชิญทุกคนเข้ามา
ขีดเขียนเติมผืนกระดาษแผ่นใหญ่ให้เต็มไปด้วย
ความคิดเห็นหลากหลาย ในวันที่เราไปเยี่ยมเยือน
ร้านก�ำลังจัดธีม ‘เด็กน้อยผู้กล้าหาญ’ บรรยากาศ
จึงชวนให้หวนนึกถึงความทรงจ�ำวัยเยาว์ที่ยังคง
ซุกซ่อนอยูใ่ นตัวเราไม่จากไปไหน เพียงแต่หา่ งเหิน
กันไปในบางเวลาเท่านั้นเอง
ชั้ น ถั ด มาเป็ น ห้ อ งสมุ ด ขนาดเล็ ก ที่
สามารถสั่งเครื่องดื่มและขนมขึ้นมานั่งจิบแกล้ม
หนังสือได้สบายๆ หนังสือส่วนใหญ่เป็นสมบัติ
ส่วนตัวของสองเจ้าของร้านและอภินันทนาการ
จากเพือ่ นสนิทมิตรสหายทีข่ นมาแบ่งปันให้อา่ นฟรี
หรือหากสมัครสมาชิกรายปี (มีค่าใช้จ่าย) ก็
สามารถยืมหนังสือกลับบ้านและใช้เป็นส่วนลด
ค่าเครื่องดื่ม หนังสือ รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อป
ต่างๆ ที่ทางร้านจัดขึ้นได้ด้วย
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ส่วนที่อยากแนะน�ำให้ลองแวะเวียนมาใช้บริการกันเป็นพิเศษคือ
พื้นที่เวิร์กช็อปบริเวณชั้นสาม ซึ่งจัดกิจกรรมหลากหลายหมุนเวียนไปไม่ซ�้ำ
ในแต่ละเดือน กิจกรรมที่ทางร้านตั้งใจให้มีเป็นประจ�ำคือ Book Club ชวน
หนอนหนังสือทั้งหลายพกเล่มโปรดตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธีมมาพูดคุยกัน
นอกจากนี้ยังมีโยคะและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องไปกับธีม เช่น ธีมแรก
ของร้านเป็นเรื่อง ‘ออกเดินทาง...สู่บ้าน’ จึงมีเวิร์กช็อปท�ำ Travel Zine
ตัดปะเย็บสร้างสรรค์บนั ทึกการเดินทางสุดเก๋เล่มเดียวในโลก ทัง้ ยังมีเวิรก์ ช็อป
จากบุคคลภายนอกที่มาใช้พื้นที่ร้าน เช่น เรียนท�ำกาแฟดริปเพื่อสุนทรียะ,
ออกแบบคาแรกเตอร์การ์ตูน ฯลฯ โดยสามารถติดตามตารางกิจกรรมได้
ทางเพจ Fathom Bookspace
นอกจากเป็นเจ้าของร้านร่วมกันแล้ว ป่านยังท�ำงานอยู่ในแวดวง
หนังสือ ส่วนกุ๊กไก่ก็ท�ำงานด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ทั้งคู่จึงมี
เครือข่ายมิตรสหายผู้เชี่ยวชาญด้านการขีดเขียนและกระบวนการเรียนรู้ที่
พร้อมมาแจมกับกิจกรรมต่างๆ ของทางร้านอยูเ่ รือ่ ยๆ ความตัง้ ใจของพวกเธอ
คืออยากให้ฟาท่อมเป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับการพบปะเพือ่ นใหม่เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ซึ่งกันและกันโดยมีหนังสือและศิลปะเป็นสื่อกลาง บางกิจกรรมอาจท�ำให้เรา
ได้รบั ทักษะใหม่กลับไป ในขณะทีบ่ างกิจกรรมอาจท�ำให้เราได้รบั รูเ้ รือ่ งภายใน
ของตนเองและผูอ้ นื่ ไปพร้อมๆ กัน หรือบางวันคุณอาจแค่อยากแวะมาเอนหลัง
จิบกาแฟดริป เลือกหนังสือใหม่สกั เล่ม บรรเลงเปียโนทีต่ งั้ อยูก่ ลางร้านสักเพลง
(ใช่! ในร้านมีเปียโนด้วย) พื้นที่เปิดประสบการณ์เรียนรู้แห่งนี้ก็ยินดีต้อนรับ
ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง
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คุยกับเจ้าของร้าน
เริ่มต้นคิดจากอะไรถึงทำ�ร้านในรูปแบบนี้?

MY SPACE

กุ๊กไก่: ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจเปิดเป็นร้านหนังสือ ตั้งใจ
เปิดเป็นพืน้ ทีใ่ ห้คนมาพูดคุยกัน เพราะก่อนหน้านีเ้ รารูส้ กึ ว่า มัน
มีหลายเรื่องที่คุยกันไม่ได้ ต้องเห็นเหมือนกันเท่านั้นถึงจะคุย
เรื่องนี้กันได้
ป่าน: เรารูส้ กึ ว่าความเห็นต่างท�ำให้คนใจร้ายกับคนอืน่
ทั้งที่จริงๆ แล้วพวกเราอาจจะไม่ได้เป็นคนใจร้าย แต่ท�ำไมเรา
ถึงท�ำแบบนัน้ พูดแบบนัน้ ก็เลยคิดว่าถ้าเราท�ำให้คนรูจ้ กั มนุษย์
คนอื่น เขาก็น่าจะใจดีกับมนุษย์คนอื่นๆ ได้ เหมือนที่เขาใจดี
กับลูก กับพ่อแม่ กับเพื่อน เขาอาจแค่ยังไม่รู้จักกัน ไม่เคยได้
แลกเปลี่ยนกันมาก่อน ก็อยากให้พื้นที่นี้เป็นที่แบบนั้น
กุ๊กไก่: อยากให้ได้มาเจอคนใหม่ๆ เจอเพื่อนใหม่ๆ
คุยกันเรื่องต่างๆ ได้
ป่าน: บรรยากาศในร้านเลยเป็นแบบนั่งกับพื้น แล้ว
มีโต๊ะใหญ่ให้นั่งด้วยกัน มีตัวนิทรรศการให้คนเข้ามามีส่วนร่วม
เขียนเรื่องของตัวเอง ได้วาดรูปของตัวเอง เมื่อได้แลกเปลี่ยน
กันอ่าน เราก็จะได้เห็นว่ามีคนแบบอื่นที่ไม่เหมือนเราและได้มา
เห็นหน้ากัน มันใจเย็นกว่ามากเวลาที่เราคุยกันโดยเห็นหน้ากัน
ผลตอบรับจากการจัดกิจกรรมในร้านเป็นอย่างไรบ้าง?
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ที่ตั้ง: 572/3 ซอยสาทร 3 (สวนพลู) ใกล้ตลาดสวนพลู ตรงข้าม สน.ทุ่งมหาเมฆ
เปิดทุกวัน 10.00 - 20.30 น.
www.facebook.com/fathombookspace
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ป่าน: ยกตัวอย่างบอร์ดเกมที่ผ่านมาเมื่อเสาร์-อาทิตย์
ทีแ่ ล้ว มีคนหลากหลายมาเล่น ส่วนใหญ่เป็นผูใ้ หญ่ทงั้ นัน้ ทีแรก
ก็เล่นกัน 4-5 วงย่อย เล่นของใครของมันกับเพื่อนที่มาด้วยกัน
บางคนมาคนเดียวก็ไปแจมกับคนอื่น แต่พอเล่นสักพักทุกคน
ก็มารวมกันเป็น 2 วงใหญ่ เป็นบรรยากาศที่ดี แล้วพอเล่นเสร็จ
บอร์ดเกมมันมีประเด็นให้เราพูดคุยกันต่อได้
กุก๊ ไก่: ซึง่ เป็นประเด็นทีเ่ ชือ่ มโยงกับสถานการณ์ในการ
เล่นเกมหรือตัวเนื้อเกมเอง หรือ Book Club ครั้งแรกของร้าน
เป็นธีมเรื่องการเดินทาง เราชวนคนเอาหนังสือที่อ่านแล้วท�ำให้
รู้สึกอยากออกเดินทางมาแชร์กัน ซึ่งพอมาแชร์กัน มันน่าสนใจ
มาก เพราะมันไม่ได้มแี ค่หนังสือเดินทาง บางคนอ่านวรรณกรรม
อ่านหนังสือสารคดี อ่านนิยายสืบสวนสอบสวนแล้วจุดประกาย
ท�ำให้รู้สึกอยากออกเดินทาง เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีมาก
ป่าน: เขาไม่ได้มาแลกเปลีย่ นกันเรือ่ งหนังสืออย่างเดียว
เราแค่ใช้หนังสือเป็นสือ่ กลาง แต่เรือ่ งทีเ่ ราคุยจริงๆ คือเรือ่ งของ
อีกฝ่าย ท�ำให้เราได้เห็นว่ามีคนที่คิดแบบนี้ มีคนที่รู้สึกแบบนี้
วงสนทนาค่อนข้างเปิด พอคุยโดยมีเครือ่ งมือท�ำให้คยุ กันง่ายขึน้
กุ๊กไก่: การพูดคุยท�ำให้เราได้เห็นมิติอื่นๆ ของกัน
และกันมากขึน้ ซึง่ เราเป็นเจ้าบ้านทีพ่ ยายามเข้าไปเป็นส่วนหนึง่
ของการแลกเปลี่ยนด้วย ไม่ได้อยากเป็นคนน�ำในวงสนทนา
ระหว่างที่แลกเปลี่ยนใครมีอะไรสงสัยก็ถามกัน สนุกดี

REVIEW
เรื่อง: วรัญญา บูรณากาญจน์
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การเรี ย นรู ้ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก ที่ ไ ม่ ไ ด้ ถู กจำ�กั ด อยู ่
เพียงในห้องเรียนเท่านั้น แต่เราสามารถ
เรียนรูผ
้ า่ นช่องทางการสือ
่ สารทีห
่ ลากหลาย
และไม่จำ�เป็นต้องเกิดจากการอ่านหนังสือ
อย่างเดียว ลองใช้ทว่ งทำ�นองของบทเพลง
ภาพยนตร์ และหนังสือ มาสร้างการเรียนรู้
ไปพร้อมกัน

MUSIC
ไม่รู้ - เป้ อารักษ์
เพลงนีเ้ ป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการเรียนรู้ แน่นอนว่าเมือ่ เราไม่รู้ เราก็เกิด
ความสงสัยและอยากทีจ่ ะหาค�ำตอบ แม้วา่ ค�ำตอบมันอาจเป็นค�ำว่า
ไม่รู้ ตัวนักร้องเองยังให้เหตุผลทีแ่ ต่งเพลงนีก้ เ็ พราะว่าไม่รแู้ ละอยาก
จะรู้เรื่องนั้นๆ ให้มากขึ้น นอกจากนั้นเนื้อหาในเพลงยังสะท้อน
ภาพสื่อที่รวดเร็ว โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงกันแน่

2.

It’s Not Easy Being Green
(Kermit’s Song) - Sesame Street
หนึง่ ในเพลงของ Sesame Street รายการส�ำหรับเด็กชือ่ ดัง แน่นอน
ว่าเป็นเพลงที่ท�ำให้เด็กมีความเชื่อมั่นและยอมรับการเป็นตัวเอง
เนื้อเพลงกล่าวถึงตัวละครเคอร์มิท กบตัวสีเขียวที่รู้สึกว่าตัวเองถูก
มองข้าม อยากเป็นอย่างสีแดงบ้าง แต่สดุ ท้ายเขาก็ยอมรับได้วา่ เขา
ก็มีดี อย่างเช่นเป็นสีที่น่าคบหาและเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิ

3.

The Elements – Tom Lehrer

ทอมเป็นนักแต่งเพลงแนวเสียดสีฝีมือดีคนหนึ่งในอเมริกา เขาแต่ง
เพลงนี้ขึ้นมา โดยน�ำชื่อธาตุที่มีอยู่เกือบทั้งหมดในตารางธาตุมา
ร้อยเรียงเป็นเนือ้ เพลง บางครัง้ ในการแสดงคอนเสิรต์ เขามักหยุดเล่น
เพื่อพูดกับคนดูว่า “ฉันหวังว่าทุกคนจะจดมันลงไป เพราะว่าเดี๋ยว
จะมีควิซสั้นๆ ในคาบต่อไป!”

BOOK
4.

MOVIE
5.

Mr. Holland’s Opus (1995)
Director: Stephen Herek
Glenn Holland นักดนตรีผู้หลงใหลในเสียงเพลงและมีความฝัน
ว่าอยากจะแต่งเพลงสักบทเพลงเพื่อให้โลกจดจ�ำ ด้วยเหตุนั้นเอง
ทีท่ ำ� ให้ มิสเตอร์ฮอลแลนด์ เลือกทีจ่ ะไปเป็นครูอตั ราจ้างทีโ่ รงเรียน
มัธยมแห่งหนึ่ง โดยหวังว่าเวลาว่างจากการสอนจะได้มีเวลามา
แต่งเพลง แต่ทว่าโลกในรั้วโรงเรียนที่มีเสาธงและเสียงออดก็ไม่ได้
เป็นอย่างทีเ่ ขาคิดไว้แต่แรก เขาต้องสละเวลาหลังการสอนมากมาย
เพื่อที่จะสอนเด็กที่ไม่มีทักษะ เสริมสร้างความมั่นใจ แนะแนวทาง
การตามหาความฝันให้เด็กๆ และเป็นที่ปรึกษาให้พวกเด็กนักเรียน
วันแล้ววันเล่า เดือนแล้วเดือนเล่า ผ่านเรื่องราวของเด็กนักเรียน
ที่เวียนกันมาไม่ซ�้ำหน้า กว่าจะรู้ตัวอีกที มิสเตอร์ฮอลแลนด์ ชาย
ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอยู่เต็มเปี่ยมก็ได้ใช้ชีวิตในรั้ว
โรงเรียนมาร่วม 30 ปี โดยทีห่ มดเวลาไปกับความฝันของเด็กนักเรียน
ไปจนไม่มเี วลาให้กบั ความฝันของตัวเอง จนกลายเป็นผูเ้ สียสละเพือ่
ความฝันอย่างแท้จริง
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โรงเรียนบันดาลใจ (Creative Schools)
โดย: Ken Robinson และ Lou Aronica (เขียน)
วิชยา ปิดชามุก (แปล) ส�ำนักพิมพ์ Openworlds
นี่คืองานเขียนของ Ken Robinson นักการศึกษาที่เคย
ได้ขึ้นพูด 19 นาที ในเวที TED Talk ที่มีผู้ชมมากถึง 43 ล้านคน
หนังสือว่าด้วยประสบการณ์การท�ำงานในแวดวงการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะตั้งค�ำถามกับระบบการศึกษาอย่างจริงจัง
เช่น ท�ำไมเราถึงต้องแบ่งการเรียนเป็นคาบ คาบละชั่วโมง หรือ
ปิดเทอมครัง้ แรกเริม่ ขึน้ เมือ่ ใด ซึง่ ค�ำถามเหล่านัน้ ก็นำ� พาให้พวกเรา
พบกับค�ำตอบที่ชวนขบคิด เช่น การแบ่งการเรียนออกเป็นคาบ
นั้นเพื่อให้เด็กพร้อมรับกับสภาพการท�ำงานในโรงงานที่มีเวลา
และวิธีการท�ำงานแบบสายพานการผลิต ตามกระบวนการคิด
การศึกษาในยุคอุตสาหกรรม พร้อมทัง้ ศึกษาอย่างวิเคราะห์เจาะลึก
ถึงปัญหาระบบการศึกษาในปัจจุบนั ทีไ่ ม่ตอบรับกับสภาพแวดล้อม
ทางสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป พร้อมทัง้ ยังพาเราไปส�ำรวจโรงเรียนทีม่ กี าร
สอนรูปแบบใหม่ อันน�ำมาซึง่ ผลลัพธ์ทนี่ า่ ตืน่ ตะลึง อย่างการได้เห็น
ศักยภาพของเด็ก เมื่อเราปล่อยให้เด็กได้เป็นธรรมชาติในแบบ
ที่เป็น โดยที่ไม่ได้เอาไม้บรรทัดที่เรียกว่า ‘คะแนน’ และ ‘เกรด’
มาวัด ซึ่งเป็นแนวทางของการศึกษาในศตวรรษที่ 21
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RELEASE
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เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์
ภาพ: ฉันใด (FB: ฉันใด)
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ครู: นักเรียนเคยตัง้ ค�ำถามกับสิง่ ประหลาดๆ ในชีวติ ทีพ่ อคิดๆ ดูมนั ไม่ฉลาด
เลยไหม เช่น นักเรียนคิดว่าคนสวมไอ้นี่ (ชีเ้ นคไท) ไว้ทคี่ อมันดูไม่คอ่ ยฉลาด
ไหม
นักเรียน: ท�ำไมถึงไม่ฉลาดอะครับ
ครู: ครูว่ามันเป็นสิ่งที่ดูไม่สมเหตุสมผลและไม่ฉลาดเลย เมืองไทยเป็น
เมืองร้อน แล้วท�ำไมยังต้องติดกระดุมถึงคอเพื่อผูกเนคไทด้วย คือมัน
ดูไม่สมเหตุสมผลเลยว่าไหม คือรู้ไหมเนคไทเกิดในสมัยโรมัน ทหารโรมัน
ใช้ผ้าชุบน�้ำและคล้องคอเพื่อเอาไว้เช็ดเนื้อเช็ดตัวซับเหงื่อ มีชื่อเรียกว่า
Focale อีกเรื่องเล่าหนึ่งก็บอกว่าเกิดในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ทรงเห็น
ผ้าพันคอของทหารโครเอเชียที่มาขอเข้าเฝ้า จนพระองค์ได้แรงบันดาลใจ
จึงน�ำมาท�ำเป็นเนคไท ซึ่งเป็นแฟชั่นฮิตในเวลาต่อมา แล้วท�ำไมเมืองร้อน
อย่างประเทศไทยต้องน�ำเข้าแฟชั่นที่ดูไม่เข้ากับสภาพอากาศ หรือไม่มี
ประโยชน์ในแง่การใช้สอยด้วยล่ะ เพราะฉะนัน้ ส�ำหรับครูเนคไทคือสัญลักษณ์
ของคนไม่ฉลาด คนที่คิดไม่เป็นจึงท�ำตามๆ กันไปโดยไม่ตั้งค�ำถาม
นักเรียน: แล้วท�ำไมครูถึงยังสวมมันไว้ที่คอล่ะ
ครู: นั่นสิ... ครูก็ไม่อยากดูไม่ฉลาดไปกว่านี้แล้ว (พูดเสร็จก็ถอด) เอาล่ะ
ทีนี้ถ้าใครตอบค�ำถามผิด ต้องมาสวมไอ้ปลอกคอ ‘ไม่ฉลาด’ อันนี้กันนะ

ครู: หมดคาบแล้ว อย่าลืมท�ำการบ้านด้วยนะ แล้วคาบหน้าเจอกัน (เอา
เนคไทขึน้ มาสวม) แต่รอู้ ะไรไหม บางทีเราก็ตอ้ งยอมรับตัวเองว่า ‘ไม่ฉลาด’
ในวันนี้ เพื่อที่จะเป็นคนที่ฉลาดในวันพรุ่งนี้... หัวหน้าบอกท�ำความเคารพ
นักเรียน: นักเรียนเคารพ สวัสดีครับ/ค่ะคุณครู
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”

I am still 		
			learning.

”
Michelangelo
(ขณะที่อายุ 87 ปี)

อ่าน Read Me
ผ่าน TK App
ได้แล้ววันนี้

TK App

แหล่ ง รวมสาระความรู ้ แ ละความเพลิ ด เพลิ น
ให้ เ ด็ ก ไทยเรี ย นรู ้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์

ดาวน์ โ หลด TK App และเนื้ อ หาในแอปพลิ เ คชั น ได้ ฟ รี
และสามารถเข้ า ใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL :
http://tkapp.tkpark.or.th
ติ ด ตามความรู ้ อื่ น ๆ ของ TK park ได้ ที่ http://www.tkpark.or.th/

READ ME
EGAZINE
facebook.com/readmeegazine

ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 264 5963-5 โทรสาร 02 264 5966

